MAT- OG VINTUR TIL

SICILIA
OKTOBER 2022

På denne turen kan du oppleve noe av det fantastiske Middelhavets største øy, Sicilia, har å by på.
Sicilia, helt syd i Italia, er etter manges mening et av Europas mest spennende vinområde med
kombinasjonen av et fantastisk landskap, en fenomenal matkultur og viner i verdensklasse. Turen
vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt dette. Dagene blir spekket med felles vinsmakinger,
lunsjer og middager utenom det vanlige. Sightseeing, Jeep-tur til Etna (rundt 3350 moh.) og opera
blir det også tid til og det blir også satt av tid til å nyte atmosfæren på egen hånd. Vi skal innom
kjente turistbyer som Catania, Siracusa og Taormina.
Reiseleder vil være Francesco Marzola, som har vokst opp på øya, i Messina, men kjærligheten tok
han til Norge og Voss for en del år siden. Sommelier Kjetil Blomvik fra Vino Piemonte AS skal også
delta på turen.
Vi skal bo på tre forskjellige 4-stjerners hotell under oppholdet med balkong og havutsikt og vi
skal besøke hele 9 av Sicilias beste vingårder.
Begrenset antall plasser. Turen gjennomføres ved minimum 20 reisende og maksimum 30.
Forbehold om mindre endringer i programmet.

TURDETALJER
Dato 		
Pris 		
Enkeltromstillegg

15.10. – 19.10.2022
NOK 18 450 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
NOK 1 900

Prisen inkluderer …

… 4 overnattinger på 4 stjerners hotell
...alle turistskatter på hotellene
… besøk og vinsmakinger på 9 vingårder
… reiseleder/guide Francesco Marzola
...Jeep-tur til Etna
...inngang operakveld i Taormina
...3 solide felles-lunsjer og 4 middager inkl. god drikke
… buss tur/retur flyplass, vingårder, lokal transport & sightseeing
NB! Fly tur/retur Norge – Catania, Sicilia, kommer i tillegg og
ordnes av den enkelte.

KONTAKTPERSON
Kjetil Blomvik
Påmelding: post@vinoclub.no
(+47) 905 96 754

PROGRAM
Lørdag 15.10:
			

REISE/ANKOMST

Fly til Catania, Sicilia, ordnes av den enkelte (reiseleder flyr KLM fra Oslo kl 09:20 og
			
lander på Catania kl. 16:00)			
			17:00 - Omvisning og vinsmaking hos Benanti https://www.benanti.it/en/
			19:00 - Innsjekk på 4 stjerners hotell, Airone City Hotel Catania
				https://www.aironecityhotel.com/
			20:00 - Felles middag med god drikke i Catania
				
Eieren av vingården Sentieri Siciliani, Elisa Trovato, presenterer noen av sine
				viner under middagen. https://www.sentierisiciliani.com/en/

Søndag 16.10:
JEEP-TUR TIL ETNA OG VINSMAKING
			08:30 - Utsjekk fra hotellet for Jeep tur til Etna

			13:00 - Vinsmaking med lunsj i regi av Etna Jeep www.montatagrande.it
			15:30 - Bussavgang fra Catania til Siracusa
			16:30 - Omvisning og vinsmaking hos Montecarrubbo, Siracusa
			18:30 - Innsjekk på 4 stjerners hotell, Hotel Mercure Siracusa - Accor Hotels
				https://all.accor.com/hotel/6443/index.en.shtml
			19:30 - Felles middag med god drikke på flott restaurant i Siracusa

Mandag 17.10:
VINSMAKINGER OG OPERA
			08:30 - Utsjekk fra hotellet og bussavgang			

			10:00 - Omvisning og vinsmaking hos COS, Ragusa
				https://www.cosvittoria.it/en/			
			12:00 - Omvisning og vinsmaking hos Arianna Occhipinti, Ragusa
				http://www.agricolaocchipinti.it//en//
				
Lunsj hos COS eller Arianna Occhipinti
			15:00 - Avreise til 4 stjerners hotell, Splendid Hotel in Taormina
				https://www.splendidhoteltaormina.com/en/
				
Vi skal bo i deluxe rom med balkong og havutsikt
			17:00 - Ankomst Taormina - Tid på egenhånd
			19:00 - Felles middag med god drikke på flott restaurant i Taormina
			21:15 - Opera - Flotte arier/duetter fra kjente italienske komponister
				http://www.italianoperataormina.com/

Tirsdag 18.10:
VINSMAKINGER
			08:45 - Avreise fra hotellet

			10:00 - Omvisning og vinsmaking hos Terre Nere, Etna
				http://www.tenutaterrenere.com/en/home-english/
			12:00 - Lunsj, omvisning og vinsmaking hos Planeta, Etna
				https://planeta.it/en/territories/etna-2/			
			15:30 - Omvisning og vinsmaking hos Passopisciaro, Etna
			17:00 - Avreise til hotellet
			
18:00 - Ankomst hotellet - Tid på egenhånd
			19:30 - Felles middag med god drikke på flott restaurant i Taormina

Onsdag 19.10:
HJEMREISE
			07:45 - Utsjekk og avreise fra hotel i Taormina			
			10:35 - Avreise fly KLM fra Catania. Reiseleder har ankomst Oslo kl 18:35

			Fly ordnes av den enkelte - Små endringer i programmet kan forekomme!

SICILIA
SICILIA

Øya har har 5,1 millioner innbyggere og ble innlemmet i Italia i 1860 og har vært en autonom region siden
1946.

ETNA

Etna ligger ved byen Catania og er en av verdens mest aktive vulkaner og er den vulkanen i verden som har
hatt lengst utbrudd, helt tilbake til 1500-tallet. Den regnes ikke som spesielt farlig ettersom lavaen flyter for
sakte til å gjøre skader på menneskene.

TAORMINA

På dette fantastiske turiststedet ved kysten bor vi 2 netter og skal bl.a. oppleve opera med italienske perler.

REISELEDER OG
VINGÅRDER
FRANCESCO MARZOLA

Francesco har studert til Advanced Sommelier og har vært både Norsk og Nordisk sommelier mester. Han
er norges kandidat til VM for sommelierer i 2023. Hen er vinkonsultent, skriver vinspalter, driver opplæring
bl.a. for studenter hos Norsk Sommelier Utdannelse og er internasjonal vindommer. Francesco var vindirektør hos Park Vossevangen mens de vant mange priser, bl.a. for verdens beste vinkart. Nå skal han jobbe som
vindirektør hos den nystartede Ambassaden i Oslo. Han snakker både Italiensk og Norsk, kan alt om vin og
vet det meste om Sicilia.

VINGÅRDER

Vi skal møte hele 9 forskjellige dyktige vinprodusenter under oppholdet, som er håndplukket av reiseleder.
Det er Planeta, Passopisciaro, Terre Nere, Arianna Occhipinti, COS, Montecarrubbo, Montata Grande,
Sentieri Siciliani og Benanti i vinområdene Etna, Catania, Vittoria/Ragusa og Siracusa.

OPERA

I ”San Giorgio”-teatret i Taormina, som ligger i Via Don Bosco, får vi høre de mest kjente arier og duetter fra
italienske opera komponister. En drink serveres i pausen. Varighet 90 minutter.
http://www.italianoperataormina.com/

