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Inbjudan  

 

ICA Osby, Gourmetresa Sicilien   
13 – 18 September 2015 

 

Nu är det dax igen för årets resa till Italien. Denna gång beger vi oss till Sicilien.  

På Medelhavets största ö är  maten religion, tätt följd av fotboll och familjen… 

Här äter man inte för att man måste. Sicilianarna äter för att de älskar mat. De älskar att 

prata om mat, tänka på mat, handla mat och laga mat.  

 

Vi kommer att vara 3 nätter i  Catania och två nätter utanför Cefalù 

Vi reserverar oss för att programmet kan justeras och har just NI några önskemål så 

finns det eventuellt möjlighet att tillgodose dessa. Vi har 20 platser - först till kvarn! 

Varmt välkomna!   

 

Thomas Persson  Ica Supermarket Osby 
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Destination 
 

Sicilien är kärlek vid första ögonkastet. Man förälskar sig i det 

vackra landskapet kring Etna, de vilda kuststräckorna och 

havets alla blå nyanser. Sicilien är ett paradis och det finns 

många anledningar till det.  

Genom den vänliga och tillmötesgående befolkningen har man 

chans att lära känna Siciliens charmiga kultur. Det spelar 

ingen roll om man kan tala italienska, för sicilianarnas 
kroppsspråk säger allt.  

Siciliens vackra kuster erbjuder underbara stränder, klippor och klarblått hav runt hela 

ön. Några stränder är öde, andra är mer besökta. Matkulturen är som överallt i Italien – 
gudomlig! Färsk fisk står i centrum och otaliga restauranger serverar delikata rätter. 

Det sicilianska vinet är en bra anledning till att besöka ön, Italiens största vinproducent. 

Här finns ett stort urval av röda och vita viner samt flera goda dessertvin. 

  

 
Flyg 
Datum Från - till Avgång Ankomst Flightnr Flygbolag 

13 sep Köpenhamn – München 08.50 10.25 LH2441 Lufthansa 

13 sep München – Catania 11.30 13.35 LH1964 Lufthansa 

Datum Från - till Avgång Ankomst Flightnr Flygbolag 

18 sep Palermo – Wien 17.00 19.05 OS9404 Austrian 

18 sep Wien – Köpenhamn 20.20 22.05 OS307 Austrian 
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Program 

 Söndag 13 september Catania 

13.35 Ankomst till Catania flygplats. Reseledare Bertil Olofsson möter upp och det 

blir busstransfer till hotellet i Catania 

 Vår reseledare Bertil Olofsson är född och uppväxt i Jämtland men sedan 27 

år tillbaka bosatt på Sicilien. Han är auktoriserad guide och har lång 

erfarenhet av att visa svenska grupper denna vackra och fascinerande ö. 

Lunch på egen hand 

 

Katane Palace 4*, Via Finocciaro Aprile 110, Catania 

www.katanepalace.it  

 

Det 4-stjärniga Katane Palace Hotel ligger i hjärtat av Catania, 5 minuters 

promenad från järnvägsstation. Ca 15 min med buss till stranden, det finns 

en lokalbuss som ni kan åka med. Här erbjuds eleganta rum med gratis Wi-

Fi, kostnadsfri minibar och satellit-TV. Det serveras en generös frukostbuffé. 

  

Personalen på Katane Palace Hotel är flerspråkig och kan under din vistelse i 

staden hjälpa till med turist- och reseinformation. Catanias domstol ligger i 

närheten, liksom shoppinggatorna Corso Umberto och Corso Italia.  

   

16.00-18.00 Rundvandring i spännande Catania som byggdes upp i barockstil efter att 

nästan ha ödelagts av den fruktansvärda jordbävning som drabbade västra 

Sicilien den 11 januari 1693. Catania är den näst största staden på Sicilien 

och inramas av vulkanen Etna. En livlig stad med barer, cafèer och smala 

gator. Vi får se Piazza del Duomo, som är med på UNESCO:s världarvslista.  

20.00 Gemensam middag på Il Sale Art Cafè  www.ilsaleartcafe.com  

 Måndag 14 september Fiskmarknaden och Taromina 

09.30 Vi besöker Catanias fiskmarknad som är berömd i hela Italien och avslutar 

med en tidig lunch på Osterica Antica Marina som ligger vid marknaden.  

Under eftermiddagen utflykt till Siciliens mest glamorösa turiststad, den 

romerska staden Taormina med sin medeltida stadskärna. Här skrev bl a 

D.H Lawrence ”Lady Chaterlyes älskare”. Liten rundtur och egen tid.  

Tillbaka till Catania och middag på egen hand.   

http://www.katanepalace.it/
http://www.ilsaleartcafe.com/
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 Tisdag 15 september Syrakusa 

08.30 Avfärd från Catania mot Syrakusa, en dryg timmes resa. 

I Syrakusa utforskar vi dess arekologiska område. Redan ett sekel före 

Kristus födelse defineirade Marcus Tullius Cicero Syrakusa som den grekiska 

världens vackraste stad.  Staden hade då redan funnits i ett antal sekel och 

var en av Medelhavets, i särklass viktigaste. 

Lunch på egen hand   

Fri tid i Syrakusa innan dags för avfärd tillbaka mot Catania. På vägen 

stannar vi till för en vinprovning t e x på Cantine Pupillo 

www.pupillowines.com innan återfärd till Catania.  

Fri tid och middag på egen hand 

  Onsdag  16 september Etna 

08.30 Vi packar bussen och lämnar Catania och beger oss mot La Signora Etna, en 

av Europas verkligt aktiva vulkaner. Vi åker upp så långt man kan komma 

med buss och fortsätter sen eventuellt vår upptäcksfärd till fots, eller ev 

linbana. En unik utsikt över ön och havet. Lite före lunch är vi tillbaka i 

bussen och åker då för att äta en provsmakningsmåltid i Linguagloassa hos 

vinproducenten Gambino Vini – www.vinigambino.it. En vinproducent som 

låter sina vinstockar växa vid Etnas fot, vilket gör att vinerna har en lätt 

smak av lava. Provsmakningsmenyn består av många smårätter gjorda av 

gårdens råvaror och en varm huvudrätt. Till maten avsmakas fyra Gambino 

viner. 

15.00 Vidare färd mot Castelbuono och Relais Santa Anastasia 

 Relais Santa Anastasia – middag med gårdens viner  

 

Relais  Santa Anastasia Castelbuono (Palermo) www.santa-anastasia-relais.it 

 

Relais Santa Anastasia är ett gammalt kloster från 1200 talet, som idag är 

omgjort till en agriturismo. Det ligger i ett fantastiskt landskap med en lugn 

och avkopplande atmosfär bortom stadslivet och buller från trafik. Det ligger 

mitt emellan (ca 10-12 km) staden Cefalu och Castelbuono. Cefalu är 

särskilt känt för sina vackra stränder och den normadiska katedralen, 

medan Castelbuono är en mysig och charmig medeltidsstad. Det finns 

vingård på gården där gårdens egna viner produceras. 

Hotellet har 29 rum med olika rumstyper. Alla erbjuder luftkonditionering, 

satellit-TV, saftybox, minibar. Det finns två restauranger, en där frukost och 

lunch serveras och en middagsrestaurang. Det går att förbeställa guidad 

vintur i gårdens vinkällare. 

http://www.pupillowines.com/
http://www.vinigambino.it/
http://www.santa-anastasia-relais.it/
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Som gäst på hotellet får du även tillgång till Internet och WiFi i lobbyn, 

utomshuspool med jacuzzi (som inte är uppvärmd), privat strand i Cefalu, 

tillgång till gym, Wellness-område med möjlighet till olika behandlingar  

  Torsdag 17 september   Cefalù och matlagningskurs 

 

09.00 På förmiddagen  besök i Cefalù, 

den medeltidastaden vid 

Medelhavet . Lite tid för  egna 

strövtåg och kanske ett bad? 

Hemfärd vid 13-tiden 

 

15.00 Startar matlagningskursen på 

Relais Santa Anastasia. 

Tillsammans med kocken 

Antonio Bonadonna tillreds en 

3-rättersmiddag med sicilianska 

rätter. Därefter äter ni 

tillsammans och njuter av gårdens vin till maten. 

  

   Fredag 18 september 

Fri tid under förmiddagen 

Lunch på egen hand 

Transfer till Palermos flygplats 

15.00    Ankomst till Palermos flygplats 

17.00    Flyget avgår 

 
 
Paketpris per person  SEK  13 900 

 Flygbiljett till Catania och hem från Palermo med Lufthansa/Austrian i 

ekonomiklass, ej ändringsbar 

 Flygskatter enligt dagens datum 

 Ett incheckat bagage 

 Transporter och program enligt ovan 

 Två luncher 

 Tre vinprovningar 

 Två middagar 

 En matlagningsaktivitet 

 Tre nätter på Katane, del i dubbelrum inkl frukost 

 Två nätter på Santa Anastasia, del i dubbelrum inkl frukost 

 Guide på Sicilien enligt program  

 
Tillkommer 

 Enkelrumstillägg   SEK 1 490 
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Viktig Information Priset är beräknat på 20 deltagare 

Valutakurser, flygskatter och övriga avgifter är beräknade per den 16 januari. Vi 

reserverar oss för ändringar av valutakurser, flygskatter och övriga avgifter som sker 

utanför vår kontroll och förbehåller oss rätten att justera priserna i aktuella fall.  

CWT har rätten att ändra i programmet och hotell till programmets bästa. 

Anmälan är bindande och görs till Thomas på Ica Supermarket i Osby.  

Det är viktigt att namn överensstämmer med de som anges i era pass. Vi behöver även  
adress, e-postadress och mobilnummer. 

Efter anmälan mottager ni en bekräftelse med detaljerat program och därefter en faktura 

som ska vara betald innan avresa. I övrigt gäller CWT:s resevillkor som bifogas med 
fakturan. 

 

Ändringar i bekräftad beställning och namn  i bekräftad beställning debiteras 

 45-15 dagar före avresa, 325 kronor per person och ändring  

 14-0 dagar före avresa, 500 kronor per person och ändring  

 

Avbeställning av bokningen  sker skriftligen via brev/e-post. Vid avbeställning 

debiteras  

 Vid avbeställning tidigare än 121 dagar före avresa 30 %  

 Vid avbeställning mellan 120 och 62 dagar före avresa 50 %  

 Vid avbeställning 61 dagar före avresa eller senare 100 %  

 

Halmstad den 27 februari 2015 

CWT Meetings & Events   

 

Christine Eriksson  

Tel 035 – 18 52 70 
Email Christine.eriksson@cwt-me.com 
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