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Dina Vingårdars och Vinolivs resa till Sicilien 19-22 maj 2016 
 

Följ med Dina Vingårdar och Vinoliv på en smakrik, lärorik och spännande resa till 

Sicilien, Italien. Under några intensiva dagar får vi prova viner och träffa vinmakare i 

några av de mest spännande vindistrikten på Sicilien. Etna är inte bara hett med anledning 

av närheten till vulkanen, utan som vinregion betraktat är Etna bland det hetaste som finns 

för närvarande. Vi kommer att få bekanta oss med några olika stilar från olika 

producenter, alla med den vulkaniska jordmånen som gemensam nämnare. Vi kommer 

också att få uppleva de klassiska och historiskt mycket intressanta städerna Taormina och 

Siracusa. Vår resa börjar i Catania onsdagen den 19 maj. Därifrån beger vi oss norrut med 

Taormina som utgångspunkt för att uppleva området kring den mäktiga vulkanen Etna, 

dess landskap och inte minst de fantastiska vinerna. Följande dagar blandar vi vin- och 

matupplevelser med vackra miljöer. På resans tredje dag förflyttar vi oss söderut till 

Siracusa, den vackra staden på Siciliens sydöstra hörn, rik på arkitektur och historia.  

 

Eftersom du enklast reser till Catania via Rom är detta ett perfekt tillfälle att förlänga resan 

med några extra dagar i ”den eviga staden” med dess ruiner, konstmuséer och rika utbud 

av restauranger och vinbarer. Vill du hellre utforska Sicilien stannar du så klart ett par 

dagar extra där. I maj har värmen återvänt till södra Italien, så en tidig frukost i 

morgonsolen vid medelhavet gör gott efter en kall vinter. 

 

Nedan kan du läsa mer om vår resa i vårt dag-för-dag-program. 

 

Dag 1 – torsdag den 19 maj 

Vi träffas kl 16.00 på Catanias flygplats. Från Rom Fiumicino avgår flera flyg om dagen med 

Ryan Air, exempelvis klockan 12.30 och 14.00.  

 

Efter att ha räknat in alla medresenärer tar vår buss oss norrut mot eleganta Agriturismo 

Donna Carmela där vi provar vin från ikonförklarade Pietradolce och äter vår första 

gemensamma middag. Till maten dricker vi så klart Pietradolces enastående viner på druvorna 

Carricante och Nerello Mascalese. Efter 

middagen tar vår buss oss vidare till vårt 

hotell i Giardini Naxos vid havet nedanför 

Taormina för en god natts sömn. 

Hotell: Sant’ Alphio Garden Hotel & Spa 

 

Dag 2 – fredag den 20 maj 

Efter en välbehövlig vila och frukost är det 

dags att se Etna på närmre håll. Vi ger oss 

upp på Etnas sluttningar för att få en känsla 

för vad som gör detta område så unikt. I 

Pietradolces vinfält lär vi oss mer om hur vulkanen påverkar jorden och vinet, och hur de mer 

än 100 år gamla stockarna överlevt vinlusens härjningar. Kanske hinner vi med att prova 

något av deras helt nybuteljerade viner när vi ändå är där? 
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Efter denna lektion är vi sannolikt hungriga, så vi beger oss till Cave Ox för en härlig lunch 

baserad på lokala specialitéer. Cave Ox är en riktig vinmakarrestaurang, så det är inte 

osannolikt att några kändisar ur vinvärlden sitter vid bordet bredvid. Självklart dricker vi 

något lokalt till maten också. 

 

Efter lunch gör vi ett vingårdsbesök till, denna gång hos Frank Cornellisen, en belgisk 

vinmakare vars viner också har nått kultstatus i vinvärlden. Vi provar Franks viner, som är i 

en helt annan stil och hör honom berätta om hans filosofi och val som vinmakare. Efter detta 

besök vågar vi påstå att vi har fått en ganska gedigen kunskap om vinerna från Etna, och med 

personliga möten med några av regionens topproducenter beger vi oss tillbaka till vårt hotell. 

Efter ett kortare besök på hotellet kör vår buss oss upp till Taormina för en kväll på egen 

hand. Passa på att strosa genom de gamla kvarteren, njut av utsikten och ät en god middag. 

Sen kväll beger vi oss tillbaka till vårt hotell igen för lite välbehövd vila. 

Hotell: Sant’ Alphio Garden Hotel & Spa 

 

Dag 3- lördag den 21 maj 

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och lämnar Etna för att bege oss söderut. I Vittoria i 

de sydöstra delarna av Sicilien ligger öns enda DOCG-område, Cerasuolo di Vittoria DOCG, 

där man gör viner på bland annat Nero d’Avola och Frappato. Här är det varmt på somrarna, 

så det gäller att vara skicklig som vinmakare så att vinerna inte blir för muskulösa. Lyckas 

man med det så finner man här viner som är generösa men eleganta och med en riktigt bra 

struktur. Druvrena viner på Frappato-druvan är charmigt aromatiska och mycket intressanta. 

Här besöker vi återigen en mycket duktig producent, vi provar viner och äter en härlig, rustik 

lunch med gårdens viner. 

 

Nöjda och belåtna beger vi oss därefter genom det vackra landskapet till Siracusa. Staden 

grundades redan 700 år f.kr. av grekerna, och var hem åt uppfinnaren Arkimedes såväl som 

helgonet Lucia. Här finns många kulturhistoriska lämningar från stadens drygt 2700 år långa 

historia. Efter att vi har checkat in på vårt hotell är kvällen fri för egna äventyr.  

Hotell: Här har vi redan två hotell bekräftade, men vi väntar fortfarande svar från två till.  

 

Dag 4 – söndag den 22 maj 

Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. Passa på att se Siracusa, förundras över den gamla 

amfiteatern, den största som någonsin byggts i sitt slag, eller flanera genom de trånga gatorna 

på ön Ortigia och njut av arkitekturen och utsikten. Ni hinner med en god lunch på egen hand 

på någon av stadens alla restauranger innan det är dags för oss att resa tillbaka till Catanias 

flygplats. Vi kommer att vara tillbaka på flygplatsen klockan 14.00 där vi tar farväl av 

varandra, sannolikt med många nya upplevelser i bagaget. Tiden är anpassad efter Ryan Airs 

flyg från Catania till Rom Fiumicino med avgångar 15.50 eller 16.10. 

 

Pris: 8.290:-/person i dubbelrum, enkelrumstillägg 1090:- 

 

I resans pris ingår: 

- Modern turistbuss i Italien. 

- Inkvartering i dubbelrum enligt program.  

- Alla vinprovningar och guidningar på vingårdar enligt programmet.  

- Frukost och flerrätters lunch eller middag enligt program (en middag och två luncher). 

- Måltidsdryck vid våra gemensamma måltider 

- Janos Pataky, reseledare och vinguide, Dina Vingårdar 

- Tom Klingsäter, reseledare och vinguide, Dina Vingårdar 
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Ingår inte i priset: 

- Transporten t.o.r Sverige och Italien ingår ej i detta pris. Den får varje deltagare ordna själv 

och betala på egen hand. I vår resebeskrivning kan ni se vilka flyg som upphämtning 

respektive avlämning är anpassade till. Om ni har möjlighet rekommenderar vi er att komma 

ner några dagar innan vår resa börjar och/eller stanna kvar i Italien efter dess avslutning för att 

verkligen njuta av detta underbara land. 

 

Arrangör och reseledare: 

Dina Vingårdar, Östermalmsgatan 61, 114 50 Stockholm 

Telefonnummer: 0532-60 73 90,  

E-post: info@vingardar.com .  

Hemsida: www.vingardar.com 

Janos Pataky, mobil: 0761-60 66 30 

Tom Klingsäter, mobil 073-946 25 00 

 

Anmälan 

Anmälan sker på info@vingardar.com eller per telefon. Plats på resan bekräftas av Dina 

Vingårdar. Med bekräftelsen följer även betalningsinformation och resevillkor. 

 

Övrigt 

- Slutbetalning skall ske senast 60 dagar före avresan, dvs. senast 18 mars 2016. 

- Vi reserverar oss för pris och programjusteringar utanför vår kontroll. (ex.vis lokala skatter, 

prisjusteringar och valutakursförändringar). För resans genomförande krävs 16 deltagare.¨ 

- Resegaranti ställd till Kammarkollegiet.  
- Ytterligare information om resan lämnas av Janos Pataky eller Tom Klingsäter, via e-post: 

info@vingardar.com eller telefon: 0532-60 73 90. 

- Vänligen läs igenom våra allmänna och särskilda resevillkor för information avseende 

exempelvis avbokning. 

 

 

Vi ser fram mot att träffa er alla i Sicilien för att visa den mångfald som detta 

underbara landskap har att erbjuda. 

 

Dina Vingårdar och Vinoliv 
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