
 

 

  Travellers´Club Finland - MATKA SISILIAAN 3.4.- 9.4.2019 
 

  
Sisilian lukuisat valloittajat, kreikkalaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, normannit sekä 
espanjalaiset ovat kaikki jättäneet jälkensä niin saaren arkkitehtuuriin, taiteeseen sekä kulttuuriin, 
kuten myös itse sisilialaisten luonteeseen. Saaren monivivahteinen luonto, satojen kilometrien 
mittainen merenranta ja karunkaunis sisämaa täydentävät sopivasti toisiaan.  
Unohtaa ei sovi Sisilian monipuolista gastronomista tarjontaa: paikalliset viinit, suussasulavat 
jälkiruoat sekä Välimeren ja arabimaiden keittiön herkut. 

 

Sisilia on monessa mielessä meidän kaikkien eurooppalaisten alkukoti, kulttuurimme kehto, jonka 
globaalista maailmasta kehittyi Eurooppalaisen ajattelun rikkaus. Sisiliassa kohtasivat toisensa 
kreikkalainen, roomalainen ja katrhagolainen ajattelu.  
Siihen toivat myöhemmin lisänsä Normannien kulttuuri, islaminuskoiset ja juutalaiset tiedemiehet. 
Kulttuurin rikkautta lisäsivät espanjalaiset ja ranskalaiset vuorollaan.  
Sisilia on ollut kansainvälinen kautta historiansa. Siten Sisilia on myös meidän kaikkien omaa,  
meidän eurooppalaisuutemme syntymäkoti!   
 
Asiantuntijaoppaana matkalla mm. Andalusian ja Napolin matkoiltamme tuttu, suurta kiitosta saanut 
kirjallisuustieteiden filosofian maisteri ja tohtoriksi taidehistoriasta väitellyt Liisa Väisänen. 
Liisa on myös Vatikaanin hyväksymä uskonnollisten kulttuurimatkojen opas. 
 
Matkaohjelma  
 
03.04.2019 Keskiviikko, 1.päivä: Saapuminen Cataniaan 

 

Aamulento Munchenin kautta Cataniaan, jonne saavutaan klo  11:00. 
Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen bussikuljetus hotelliin, jossa yhteinen lounas.  
Majoittuminen ja lepohetki. Myöhemmin iltapäivällä klo 16.30 lähtö Catanian keskustaan, jossa 
tutustumme kävellen kaupunkiin.  Catanian kaupunki (n. 300.000 asukasta) sijaitsee Joonianmerenrannalla 
ja ylhäisen Etna-tulivuoren suojassa ja se on Sisilian toiseksi suurin kaupunki.  
Catanialla on myös pitkä historia, sen ensimmäiset asuttajat olivat kreikkalaiset.  
 



 

 

Monien vaiheiden jälkeen kaupunki on miltei kokonaan uudelleen rakennettu 1700-luvulla edustaen nàin barokin 
aikakauden rakennustyyliä.  
Catanialainen oli syntyjään Vincenzo Bellini (1801-35) ja hänelle on omistettu kaupungin Teatteri, ’Teatro Bellini’. 
Täältä oli kotoisin myòs Giuseppe Verga (1840-1922), realismin aikakauden mestari, joka osuvalla tavallaan kuvasi 
paikallisten elämää Sisiliassa.  

 
Kaupunkikierroksen aikana näemme roomalaisen teatterin, joka todennäköisesti on peräisin jo 
kreikkalaisten ajalta. Sen vieressä on ns. Odeon musiikkiesityksiä varten. Keskiajalta peräisin oleva Ursinon 
linnan näemme ulkoapäin kierroksen aikana, halukkaat voivat käydä sisällä kaupungin Pyhälle Agatalle 
omistetussa tuomiokirkossa, aukioloajan puitteissa. Kirkon fasaadi on mahtipontista barokkityyliä. Catanian 
suuren pojan Vincenzo Bellinin kotimuseoon pistäydymme myös  ja mikäli Teatro Bellinissä ei ole 
harjoituksia, kurkistamme sisälle teatteriin.   
Kaupunkikierroksen jälkeen klo 19:00 yhteinen illallinen keskustassa. 
Illan päätteeksi kuljetus hotelliin. 
  

04.04.2019 Torstai, 2.päivä: Kaunis Taormina 

 
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla hotellista kohti Kyklooppien Rivieran helmeä eli Taorminaa, joka on myös 
Sisilian tunnetuin turistikaupunki. Taormina sijaitsee Monte Tauro-vuoren juurella ihanteellisessa paikassa.  
Ei ihme, että tämä oli yksi ehdoton eurooppalaisten ”grand tourin” kohteita 1800-luvulla. Teemme kävellen 
kierroksen Taorminan keskustaan, jossa tapaamme paikallisoppaan.  
Opastetun kierroksen aikana näemme mm. kreikkalaisen teatterin muiden nähtävyyksien lisäksi.  
Lounastamme Taorminan keskustaravintolassa.  
Yhteisen lounaan jälkeen hieman vapaa-aikaa kunnes palaamme bussilla hotellille.  
 
Yhteinen illallinen joko hotellissa tai keskustassa.  
 



 

 

05.04.2019 Perjantai, 3.päivä: Syrakusan aarteet 

  
Aamiaisen jälkeen teemme päiväretken Syrakusaan. Cicerone sanoi Syrakusan olevan kaunein Kreikan 
kaupungeista, sillä kreikkalaiset olivat nousseet maihin Siracusan satamassa ja heidän ajaltaan ovat monet 
kaupungin nähtävyydet. Historiallisessa keskustassa, Ortigian saarella, nähdään Pyhälle Lucialle omistettu 
katedraali, jonka muistopäivää meilläkin vietetään 13.12. Kaupunkikierroksen aikana näemme myös arkeologisen 
alueen, jossa on Apollon temppelin, kreikkalaisen ja roomalaisen teatterin rauniot ja Dionyssoksen korva. 
Syrakusasta oli kotoisin myös yksi antiikin viisaista , Archimede! 
Yhteinen lounas Syrakusan keskustaravintolassa.  
Iltapäivällä jatkamme kaupunkiin tutustumista ennen kuin palaamme hotellille noin klo 17/18 mennessä.  
Illallinen omatoimisesti. Hotelli sijaitsee keskustassa, jonka läheisyydessä useita ravintoloita. 
 
Mikäli Catanian Teatro Bellinissä menee ooppera, on mahdollista tilata lippuja kauttamme ennakkoon. 
Tiedotamme lisää kun ohjelmisto julkaistaan. 
 

06.04.2019 Lauantai. 4.päivä: Piazza Armerina-Villa Romana-Palermo 

 
Aamiaisen jälkeen jätämme hyvästit Catanialle, pakkaamme laukut bussiin ja lähdemme kohti sisämaata.  
Ennan kaupungin lähellä saaren sydämessä Piazza Armerinassa sijaitsee ainutlaatuinen Unesco-kohde:  
Villa Romana del Casale, todennäköisesti keisarillinen palatsi aikanaan. Upeat, erittäin hyvin säilyneet 
lattiamosaiikit kertovat kreikkalaisen jumaltaruston tärkeydestä myös roomalaisille. Tutustumme kohteeseen 
jonka jälkeen nautimme yhteisen lounaan. Lounaan jälkeen matkamme jatkuu kohti Palermoa jonne on noin 
2,5/3 t. ajomatka. Saavumme hotellille klo 17 maissa, liikenteestä riippuen.  
Yhteinen illallinen hotellissa.  
 
 
 
 
 



 

 

07.04.2019 Sunnuntai, 5.päivä: Palermo  

 
Aamiaisen jälkeen lähdemme ensin kävellen tutustumaan keskustan nähtävyyksiin.  
 
Palermo (n. 655.000 as ), Sisilian pääkaupunki, sijaitsee Monte Pellegrino-vuoren suojassa merenrannalla. 
Kaupunki kukoisti jo roomalaisten aikana, mutta erityisesti arabien ja normannien aikana Palermoon rakennettiin 
sen mahtavimmat monumentit, kuten normannipalatsi, katedraali ja lukuisat muut kirkot ja yksityispalatsit. 
Rakennukset on koristeltu rikkaasti mosaiikeilla ja marmorilla. Palermon rikas historia ja nykypäivän tapahtumat 
yhdessä kietovat kaupungin salaperäisyyden verhoon. 

   
 
Kaupunkikierroksen aikana tutustumme erityisesti vanhaan keskustaan: täällä sijaitsee Teatro Massimo, I Quattro 
Canti-katujen kulmaus patsaineen ja suihkulähteineen, oikeuspalatsi ja katedraali sekä arabi-normannityyliä 
parhaimmillaan edustava normannipalatsi (nykyisin Sisilian maakuntahallinnon toimitila). Sen yhteydessä olevassa 
Palatina-kappelissa näemme  kauniit mosaiikkikoristeet, jotka kertovat Raamatun tapahtumista. Käymme 
Palermon  katedraalissa, jonka paikalla arabien ajalla toimi moskeija! Keskustassa näemme ulkoapäin lukuisan 
määrän kauniita kirkkoja ja vanhoja rakennuksia, saamme hyvän yleiskuvan Palermosta.  
Nautimme yhteisen lounaan kierroksen päätteeksi. Lounaan jälkeen omaa aikaa.  
 
Mikäli Teatro Massimossa menee ooppera, on mahdollista tilata lippuja kauttamme ennakkoon. 
Tiedotamme lisää kun ohjelmisto julkaistaan. Ilta vapaa aikaa. 
Illallinen omatoimisesti. Hotelli sijaitsee keskustassa, jonka läheisyydessä useita ravintoloita. 
 
 
 
 



 

 

08.04.2019 Maanantai, 6.päivä: Monreali ja Cappuccinin katakombit 

  
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Monrealeen, joka sijaitsee puolen tunnin ajomatkan päässä Palermon 
keskustasta. Monreale on kaunis näkymä alas laaksoon ja Palermoon. Käymme Monrealen upeassa 
tuomiokirkossa, joka on peräisin 1170-luvulta, Wilhelm II:n ajalta. Kirkko on rikkaasti marmorilla ja mosaiikeilla 
koristettu kuvaten Vanhan Testamentin tapahtumia. Sen yhteydessä on benediktiiniläisluostari, jonka kauniissa 
sisäpihassa myös pistäydymme. Nautimme yhteisen lounaan Monrealessa. Paluumatkalla pysähdymme vielä 
Palermossa, käymme tunnelmaltaan mystisessä kaputsiini-munkkien hautakäytävässä. 
Yhteinen jäähyväis illallinen. 

 
09.04.2019 Tiistai, 7.päivä: Arrivederci!   
Aamiainen hotellilla ja klo  08.45 pakkaamme laukut bussiin ja lähdemme kohti Palermon lentokenttää. 
Lento klo 11:40 Munchenin kautta Helsinkiin, jonne saavutaan alkuillasta ko 18:40.  
 
Majoitus: 
Catania 3-6.4.2019 

    
UNA PALACE HOTEL ****, Via Etnea 218, 95131 Catania, TEL. +39 095 2505111. www.unahotels.it 
Tunnetun ketjun suuri hotelli Catanian keskustassa, Duomolle noin 10 minuuttin kävelymatka.  
Sisustus eleganttia, neutraalit värit. Hotellissa vastaanotto, yleiset tilat, hissi, ravintola Etnea Roof, josta näköala 
kaupunkiin ja Etnalle, baari. Lisäksi turkkilainen sauna ja kuntosali. Hotellissa 94 modernisti sisustettua huonetta. 
Huom! Aamulla tarjolla makea aamiainen (croissant ja cappuccino),  
lisämaksusta mahdollista tilata Sisilialainen aamiainen, joka tarjoillaan Etnea-ravintolassa.  
 
Palermo 6-9.4. 

 

AI CAVALIERI ****, Via S.Oliva,PALERMO. Tel. +39 091583282. www.aicavalierihotel.it 
Sijaitsee keskustassa, lähellä Politeamaa ja Teatro Massimoa. 
Libertytyylinen rakennus, joka sisustettu klassiseen tyyliin.  
Viihtyisä hotelli, jossa yleinen oleskelutila, baari, aamiaissali (buffee aamiainen), ravintola (myös ns. talvipuutarha), 
hissi. 39 huonetta, joissa kaikki mukavuudet.  

 

http://www.unahotels.it/
http://www.aicavalierihotel.it/


 

 

Lennot, Lufthansa (lennoille sisältyvät juomat ja välipalat): 
3.4.2019 Helsinki-München 06:00-07:30  
                 München-Catania 09:00-11:00  
9.4.2019 Palermo-München klo 11.40-13.45  
                 München-Helsinki klo 15.15-18.40 
 
 

Matkan  hinta:  2.442 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 
Yhden hengen lisämaksu + 320 € 
 
Hinta sisältää:  
-Lennot turistiluokassa 
-Kuljetukset omalla bussilla 
-6 yön yön majoitus 4-tähden hotellissa 2h tai 1h hengen huoneissa  
-Aamiainen  
-Päivittäiset 6 lounasta juomineen (tummennettuna ja kursiivilla ohjelmassa merkittynä)  
-4 illallista juomineen (tummennettuna ja kursiivilla ohjelmassa merkittynä) 
-Suomenkielisen oppaan Liisa Väisäsen, opastukset 

-Paikallisoppaiden palvelut 
-Retket kuten ohjelmassa mainittu (sis. sisääpääsyt ja kuulokkeet) 
-Arvonlisävero 
 
 
Yleistä: 
Matkan hinta edellyttää min. 20 lähtijää.  
ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Matkaohjelmaa täydennetään vielä syksyn aikana. 
Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.  
 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 
Tietosuojaperiaatteet päivittyvät 25.05.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 
SoileTours rekisteriselosteeseen pääset  www.soiletours.com etusivun sivun alaosasta. 
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
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