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Topp 10-listorna i guiden är inte rangordnade 
efter vare sig kvalitet eller popularitet. Alla tio 
företeelserna på varje lista är enligt redaktionens 
uppfattning likvärdiga.

Omslagets framsida och rygg 
Medeltidsstaden Cefalù med sin 
uppseendeväckande katedral
Omslagets baksida En båt på stranden Isola 
Bella, Taormina 
Titelsidan Concordiatemplet, Agrigento

Informationen i alla Första Klass 
Pocketguider uppdateras regelbundet.  

Redaktionen har bemödat sig om att 
kon trollera alla uppgifter fram till 
ut giv nings datum i denna bok. Förändringar 
sker dock ständigt, vilket förlaget inte kan 
påverka och därför inte hållas ansvarigt för. 
Förlaget ansvarar inte heller för materialet på 
de webbplatser som nämns i boken och kan 
inte garantera att de endast innehåller 
korrekt information. Vi är tacksamma för alla 
påpekanden av eventuella felaktigheter i 
guiden för korrigering i kommande utgåvor. 

Skriv till: info@reseforlaget.se

Följ gärna Reseförlaget på Facebook!





Under århundradenas lopp har Sicilien varit en del av Storgrekland, 
en romersk provins, ett bysantinskt fäste, ett arabiskt kalifat, 
ett normandiskt kungarike, en spelbricka för Spanien och 
bourbonerna, och till slut en del av ett enat Italien. Resterna av 
de svunna epokerna finns överallt, och föga överraskande har 
ön utvecklat en helt egen identitet – så till den grad att den store 
tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethe sade att ”utan Sicilien 
framkallar Italien ingen bild i själen – här finns nyckeln till allt”.

Och så är det fortfarande. Sicilien, den största ön i Medelhavet, är 
en explosion av färger och egenheter som både lockar och förvirrar. 
Och när man strosar förbi vittrande ruiner, upplever de livliga 
marknaderna där lokalbefolkningen gör sina dagliga inköp och  
ser gamla män spela kort på torget, och när man sedan frossar  
i den läckra maten som ön är så känd för, då är det omöjligt att  
inte hänföras.

Oavsett om du stannar en helg eller en vecka är vår guide uppbyggd 
för att visa dig det bästa av allt som Sicilien har att erbjuda: orörda 
stränder, grönskande berg, arkeologiska skatter och överdådiga 
kungliga palats. Guiden ger dig tips om allt från gratisnöjen till 
hur man slipper köa, och sju överskådliga rundturer som täcker 
in många sevärdheter på kort tid. Lägg till inspirerande foton 
och detaljerade kartor, och du får ett oumbärligt ressällskap 
i fickformat. Mycket nöje med boken – och på Sicilien! 

Sicilien har alltid varit en spännande blandning av kulturer 
och civilisationer. Med sitt läge på spetsen av den italienska 
halvön och det strategiska läget i Medelhavet har ön lockat 
både besökare och erövrare. Numera gör över flödet av 
historiska sevärd heter, bedårande vacker natur och 
familje vänliga stränder Sicilien till ett oför glömligt 
semester mål. Med Topp 10 Sicilien blir ön din.

Välkommen till

Sicilien

Medurs uppifrån: Cefalù; La Scala dei Turchi; kyrkan San Cataldo i Palermo; Favignana; Tio 
kvinnor i bikini, mosaik i Villa Romana del Casale; Stromboli; tempel E, Selinunte
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Lipariska öarna

1 Pollara, Salina
Stranden i Polla

ra (ovan) har stora 
klapper stenar likväl som 
stråk av sand. Vattnet är 
under bart att snorkla i, 
och man kan få se sjö
borrar, bläckfisk och 
andra marina djurarter. 2 Perciato di 

Pollara, Salina
Det här stenvalvet lö per 
ut från klippan och lan
dar i vattnet. Det bildar 
ett slags naturlig bro 
(nedan). Man kan ta sig 
till det häp nads väck ande 
Perciato både land och 
sjövägen, och sedan 
simma runt klipporna.

3 Stromboli
Stromboli vulkanen 

har varit aktiv i över två 
år  tusen den. Den spyr 
ut gnistor och glödande 
stenar, men det syns 
bara när det är mörkt. 
Vulkanen är ett omtyckt 
utflyktsmål, och hit går 
turer från alla de andra 
öarna.

VIKTIGT ATT VETA

KARTA F1 

Museo Archeologico 
Regionale Eoliano: Via 
del Castello, Lipari; 090 
9880174; 9–18.30 dagl 
(13.30 allmänna helg
dagar; på vintern endast 
enligt överens kommel
se). Inträde 6 €

• Satsa på små och an
språkslösa trattorior för 
bra mat till lägre priser.
• Öarna består av sprö
da vul ka niska berg arter, 
så tänk på att det finns 
risk för ras (caduta 
massi).

16 ❯❯ Topp 10: Siciliens höjdpunkter

Den här gruppen av vulkanöar erbjuder småstadskänsla, 
smakrik mat, historia och vacker natur. Var och en av öarna har 
sin särprägel: Liparis pimpsten gör ön gnistrande vit. I Salinas 
bördiga vulkanjord trivs grönskande vinstockar och skogar med 
klippformationer som liknar högar av vispad grädde. På Vulcano 
har stelnad lava bildat klippor som liknar en rad elefantben. 
Stränderna är pulverfint grå-vita av pimpsten eller svarta av 
lavasand, och havet är rent, klart och fullt av marint liv. 



4 Museo Archeologico 
Regionale Eoliano 

Lipariska museet har föremål 
från öarnas bosättningar från 

yng re stenåldern samt fina grekis
ka och romerska utställningar (t.v.).

7 Pimpstens
brotten, Lipari

Pimpsten var Liparis 
främsta industri innan 
Unesco upp ma nade den 
italienska regeringen 
att sluta med industriell 
ex plo ate ring. Det finns 
fort farande så gott om 
pimp sten att man hittar 
den på strän derna och 
i vattnet. Många affärer 
säljer också pimp sten. 

8 Marina Corta, 
Lipari

Nedanför klippan med 
bor gen lägger små båtar 
till. På som ma ren är här 
full ak ti vi tet; på vintern 
ser man en dast någon 
en staka fiskare laga nät.

5 Svavelångorna på Vulcano
Svavelångorna fortsätter att stiga ur huvud

kratern på Vulcano, och överallt väller ångan fram 
ur den karga marken. Den ger jorden en glö dan de 
gul ton (nedan) och det finns många fanghi (lerbad).

0 Malvasia delle 
Lipari

Det här är öarnas 
berömda vin. De gröna 
druvorna skördas sent 
och får sedan ligga och 
skrumpna på vassmattor 
före jäsningen.

OBSIDIAN  
OCH PIMPSTEN 

De två vulkaniska berg
arterna obsi dian och 
pimp sten har spe lat en 
av gö ran de roll för Liparis 
han del. Av den tunga 
och kom pakta glas lik
nan de svar ta obsi dia nen 
till ver kade man knivar 
och pil spetsar redan på 
yng re sten åldern. Den 
var mycket dyr bar och 
en efter trak tad handels
vara. Sten brotten där 
man bröt den vita och 
porösa pimp stenen var 
Liparis huvud näring. 
Stenen an vän des sedan 
i industrier världen över.

9 Alicudi och 
Filicudi

Pytteöarna Alicudi 
(nedan) och Filicudi är 
de västligaste och minst 
utvecklade av öarna. 
Det här är kanske de 
vackraste av de lipariska 
öarna, med endast några 
få invånare och bilar, 
samt vitmenade hus 
med svala terrasser. 

6 Panarea
Det här är den 

minsta och mest exklu
siva ön i ögruppen. 
Panarea är känd för sina 
vikar, sitt klara vatten, 
sina små skär och sitt 
nattliv. Här finns även en 
bronsåldersbosättning.

Lipariska öarna ❮❮ 17



Sicilien alldeles gratis
1 Romerska ruinerna 

i Palermo
KARTA K6 • I Villa Bonanno, Piazza 
della Vittoria 
Ruinerna är inte lika stora och 
påkostade som villan på Piazza 
Armerina (s 30), men ger ändå en 
glimt av det romerska vardagslivet 
i slutet av 100-talet. Mo sa ik golv, 
statyer, bad och utom hus latriner.

2 Den bysantinska kyrkan 
i ett ro merskt badhus, 

Catania
KARTA G4 • Piazza Mecca • 095 7150 
508 • Öppet 9–13 ons & sön; ring för 
besök andra dagar
En byggnad från ro mar tiden om slu-
ter ruinerna av ett påkostat bad hus, 
som några hundra år senare blev en 
bysantinsk kyrka. 

3 Romerska odeion, 
Taormina

KARTA H3 • Mittemot Palazzo 
Corvaja
Det romerska odeion är inte lika 
känt som Teatro Antico, men värt ett 
besök. Teatern som vilar på ruinerna 
av ett tempel upptäcktes 1893 och  
är från Octa via nus regeringstid. 

4 Siciliens vita klippor
Mellan Realmonte och 

Porto Em pe dol ce har väder och 
vind format kalk stens klip por na till 
avsatser, La Scala dei Turchi, som  
är ett populärt utflyktsmål vid havet. 

5 Villino Florio, Palermo
KARTA J3 • 38 Viale Regina 

Margherita • 091 7025471  
• Öppet 9–13 tis–lör
Villino Florio vittnar om stadens  
belle époque. In red ningen för stördes i 
en brand, men har återställts till  
sin forna glans.

6 Caravaggio i Syrakusa
KARTA H5 • Santa Lucia alla 

Badia (Piazza Duomo) • Öppet 11–16 
tis–sön
I barockkyrkan finns ett av Cara-
vaggios främsta och största verk, 
Lucias begravning (1608).

La Scala dei Turchis vita klippor

Villino Florio

84 ❯❯ Topp 10: det bästa av det mesta
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9 Museo Archeologico 
Regionale, Licata

KARTA E5 • Via Dante 12 • 092 2772 
602 • Öppet 9–14 tis–lör, 16–18 tors 
& lör
Detta lilla men imponerande muse-
um har föremål som går tillbaka till 
förhistorisk tid, samt en stor samling 
av lokala grekiska och romerska 
fynd. Missa inte smyckena i stål och 
guld från den grekiska eran.

0 Sagre (matfestivaler)
De flesta städer ordnar en 

årlig sagra – en hyllning till maten. 
Det här är ett bra tillfälle att be-
blanda sig med lokalbefolkningen. 
Pröva Palermo och Bronte (s 87).

Färja från Panarea

Tempeldalen, Agrigento

7 Museo della Manna, 
Pollina 

KARTA E2 • Piazza Duomo • Öppet 
10–13 dagl & 16–19.30 tors–sön
Det här museet ligger i Ma do nie-
bergen, där manna (ett naturligt 
sötningsmedel) skördas från ask-
träden. Museet visar upp denna 
sekel gamla tradition och ger en in-
blick i lokala jordbrukstraditioner.

8 Regionala sevärdheter 
och museer, första 

söndagen i månaden
Den grekiska teatern i Syrakusa, 
Valle dei Templi i Agrigento och 
Palazzo Abatellis i Palermo är 
några av de sevärdheter som har 
fritt inträde den första söndagen i 
månaden. Många kommunala och 
lokala museer har alltid fritt inträde 
om man är under 18 eller över 65 år. 
Fråga i biljett kassan.

TOPP 10: BUDGETTIPS 
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1 Färja istället för bärplansbåt
Färjor är billigare än de snabbare 
bärplansbåtarna, och man kan sitta  
ute och titta på de fantastiska vyerna. 

2 Endagsbiljett för bussen
Med en giornaliero-biljett för 3,50 € 
kan man åka buss fram till midnatt, 
även buss 389 till Monreale.

3 Inträdesbiljetter till halva priset
En inträdesbiljett till fullt pris ger ofta 
rabatterat inträde till andra sevärd-
heter. Fråga på plats om museet tillhör 
en sammanslutning av museer.

4 Aperitivo rinforzato 
”Happy hour” kvällstid då en liten buffé 
ingår i drinken. Skaldjur, pasta och 
charku terier kan ersätta middagen  
– till en bråkdel av priset.

5 Hyr cykel i Palermo
Tack vare stadens hyrcyklar kan man 
ta sig runt stan och se om rå den 
som är stängda för trafik. 50 åter-
lämningsplatser (www.amat-pa.it).

6 Hop-on, hop-off bussturer
En tur med hop-on, hop-off-buss  
är ett kostnadseffektivt sätt att få se  
så många platser som möjligt.

7 Handla på marknaden
Undvik stormarknader om det går, 
och handla på marknaden som lokal-
befolkningen.

8 Beställ husets vin
Beställ en karaff vino della casa (husets 
vin) istället för en hel flaska.

9 Gatumat
Panelle (kikärtsplättar) och arancini (ris-
bollar) är siciliansk snabbmat. De stora 
portionerna blir som en hel måltid.

10 Tur-och-retur-biljett på bussen
Returbiljetter på långfärdsbussarna är 
ofta rabatterade.
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Sydvästra Sicilien
Sydvästra Siciliens skönhet är så mycket mer än Villa Romanas 
utsökta mosaiker och Agrigentos tempel. Längs hela den ganska 
orörda kusten finns sandstränder, grekiska ruinstäder och 
olivlundar. Enna dominerar de vidsträckta dalarna med vetefält, 
medan ensligt belägna små bondbyar finns kvar uppe på kullarna. 

Mellan byarna breder klippiga berg och 
böljande fält ut sig. Bristen på vägar 
och massutvandringen har bidragit 
till att byarna ser nästan likadana  
ut som för flera hundra år sedan.

Grekiskt tempel i Agrigento

OMRÅDESKARTA

116 ❯❯ Sicilien område för område
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1 Agrigento och  
Valle dei Templi

Tempeldalen var hjärtat i en av 
antikens viktigaste städer. Den  
ger en enastående bild av 
den makt och rikedom som 
sam lades i grekernas stora 
rike (s 32–35).

2 Sciacca
KARTA C4 

Överskuggad av Monte 
San Calogero och på 
en terrass ovan för havet 
ligger Sciacca. Det var en 
kur ort för invånarna i 
Selinunte, och här finns 
fort fa ran de ett bad 
med sva vel hal tigt vatten och gyttje
bad. Staden vid vatt net har en hamn 
med små blå vita båtar. Här finns en 
levan de keramik tra di tion och en triv
sam blandning av gam malt och nytt. 

Morgantinas gamla bosättning

Se den vackra Porta San Salvatore 
(1581) och Palazzo Steri pinto i kata
lansk gotisk stil, vars fasad har 
diamantrus tik. Pro me ne ra på Corso 

Vittorio Ema nu ele till Piazza 
A Scan da lia to, där man har 
ut sikt mot ham nen. Gå vi

da re till katedralen, som 
har en barock fasad med 
Gagini skulp turer. 

3 Il Corleonese
KARTA C3 

Området runt byn Cor
le o ne kallas il Cor le o ne se. 

Trakten har länge varit 
känd för sina vatten
till gång ar och sin bör

diga jord. Små byar ligger ut sprid da 
i ens lig he ten. Alla är vär da en has tig 
visit för att in supa en var dags lunk 
som blir vid det gamla. Be sök Bisac
quino, Palaz zo Adri ano, Cam ma rata, 
Musso meli, Prizzi och själva Corle
one, som är modernt men med en 
fin gammal stadskärna. 

4 Morgantina
KARTA F4 • Öppet 9–19 dagl  

• Inträde
Morgantina grundades av det ita
lis ka folket morganti. Grekerna tog 
över bo sätt ning en på 500talet f.Kr., 
och sedan kom romarna. Men bo
sätt ning en gräv des ut först 1955. 
Det stora och väl be va rade om rådet 
om fattar en agora (fo rum) i två plan. 
Här finns också en ma cellum (täckt 
mark nad), stora kvarn stenar av svart 
lava, ett gym na sium, en fon tän med 
dubb la kar, bo stads hus med mosaik
golv, en teater med 1 000 platser och 
ugnar för bränning av terrakotta. 

OMRÅDESKARTA
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s 120
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5 Eraclea Minoa
KARTA C4 • Öppet: april–sep: 

9–19 dagl; okt–dec: 9–17 dagl  
• Inträde
De här ruinerna av en antik grekisk 
stad lig ger på en hög udde ovanför 
en bred sand strand, och på de vita 
sand stens klipp or na frodas vin od ling
ar och oliv lundar. Era clea Minoa låg 
halv vägs mellan Seli nun te och Agri
gen to, på grän sen mellan kar tha
ger nas och gre ker nas terri to ri um, så 
gräns tvis ter na var många. Nu råder 
frid. Ett litet museum och an lag da 
gångar leder till en liten teater som 
huggits ut i stenen, rester av en för
svars mur med torn samt bo stads
kvarter där några hus av trak tens 
sten har kvar ut smyck ning ar på golv 
och väg gar. I och med att rui ner na 
inte in går i stan dard buss turer na kan 
man ha turen att få ha denna under
bara plats helt för sig själv. 

6 Enna
KARTA E4 

I flera hundra år var Enna den enda 
staden i inlandet, eftersom den hade 
ett tryggt läge på en höjd. Grekerna 
kallade den ”Siciliens navel”, och den 
var en nyckel stad för alla som ville 
inta ön. Efter 20 års för sök att inva
dera sta den be slu tade araberna att 
ta sig in via kloa kerna. I den gamla 
stads kärnan kan man se den gotiska 
kate dralen som har re no ve rats i 
ba rock stil och kyr kan San Gio vanni 
med en ara bisk kupol. Besök även 
Museo Musical Art 3M. Det åttasidiga 
Fred riks torn, som en gång an sågs 
vara Siciliens geo grafis ka mitt
punkt, är 24 meter högt och bjuder 
på fin ut sikt från toppen. Castello 
di Lom bardia är en av de stör sta 
och vik ti gaste av Siciliens medel tida 
borgar. Den upp visar en bland ning av 
bysantinsk, arabisk, nor man disk och 
schwabisk arkitektur (s 48). 

7 Caltabellotta
KARTA C4 

Den här lilla byn 950 meter över 
havet har en fin medel tida kärna. År 
1090 för lora de ara berna den be fästa 
byn till den nor man diske kungen 
Roger, som lät bygga Chiesa Madre 
och be fäste den borg som nu ligger 
i ruiner. Det var i den här borgen 
som den norman diske tron föl jaren 
Vil helm III och hans mor spär ra des 
in 1194 av kejsar Henrik VI, som tro
ligen även lät mörda dem. I sam ma 
borg under tecknades freds för dra get 
mellan Fredrik II av Ara go nien och 
Karl av Valois 1302. Där med fick  
den ”sicilianska aftonsången” sitt 
slut (s 42).
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9 Villa Romana del Casale
De förnämsta romerska 

mosaikerna i världen täcker golven 
i den pampiga jaktvillan (s 30–31).

0 La Scala dei Turchi
KARTA D4 

La Scala dei Turchi, som ligger nära 
Real monte, är ett uppskattat mål för 
en sommaruflykt bland sicilianarna. 
Dess märgelstensklippor bildar en 
na tur lig hamn och an vän des som 
göm ställe under den tur kiska inva
sionen på 1500talet, som också 
har gett den dess namn. Klippans 
avsatser, som har skapats av väder 
och vind, nås genom en sliten 
kalkstensstig som kan vara hal.

8 Pelagiska öarna
KARTA B6 

De tre flacka öarna ligger ensligt 
mitt ute i Medelhavet. Lampione 
är obe bodd. Linosa är känd för sin 
vulkan jord och sitt klara vatten. 
På Lam pe dusa finns mo derna hus 
för tu ris terna. En bra ö för bad och 
dykning, där man kan se havs sköld
paddor, delfiner och valar (i maj).
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EN EFTERMIDDAG  
I CALTABELLOTTA

APELSINER OCH ANDRA 
CITRUSFRUKTER

Det var araberna som förde citrus fruk
terna till Sicilie, och de har varit en 
viktig gröda i flera hundra år. Man odlar 
citroner, tangeriner, mandariner och 
många sorters apelsiner, från söta till 
syrliga, från blekaste gula till mörkröda. 
Odlingarna runt Ribera utmärks av de 
låga trädens mörk gröna blad, färg
starka frukter och tunga doft.

Se karta s 116–117

Gör en sen efter mid dagstur 
i bil från livliga Sciacca upp till 
sömniga Caltabellotta. Strunta 
i de moderna kvarteren i sta
dens utkant och promenera i 
stället runt på den medeltida 
stadskärnan Terra vecchias de 
smala gator och piazzettor.  

Terravecchia byggdes på en 
slätt nedanför Chiesa Madre. 
Den mäktiga normandiska 
kyrkan grundades av greve 
Roger ett år innan han intog 
Palermo (s 12–13). Kyrkan 
har restaurerats, så man kan 
beundra porta lens spetsbåge och 
klocktornet som ursprung ligen 
var ett arabiskt försvars torn. 
Kyrkans enkla fasad döljer en 
charmig insida där man kan 
beskåda Kedjans madonna,  
S:t Benedictus och Madonnan och 
barnet – tre verk av konstnären 
Gagini. 

På andra sidan slätten, mittemot 
Chiesa Madre, finns den lilla 
kyrkan San Salvatore med sin 
sicksackdekoration runt porten. 

Norr om kyrkan kan man ta 
trap pan uppför berget till Monte 
Cas tellos högsta punkt. Se dig 
om kring i rui ner na av greve 
Rogers borg med sin enda go tis
ka portal och njut av Siciliens 
mest stor slagna utsikt. Här kan 
man kan se hela kust linjen, från 
Agrigento i söder (s 32–35) till 
Marsala (s 101).

Tillbaka i Caltabellotta kan man 
promenera från Piazza Umberto I 
till Via Roma i stadens nyare 
kvarter. Där kan man avnjuta 
typiska rätter från de sicilianska 
bergen på den trevliga trattorian 
La Ferla (s 123). 

Mosaik i Villa Romana del Casale

Chiesa Madre

Piazza Umberto I

Monte Castello

San
Salvatore

Via Roma

La Ferla
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