Rejsebeskrivelse fra IMC´s tur til Sicilien 2012
Af: Rita og Niels Jørgen Mortensen Tvedvænget 11, Seden 5240 Odense NØ

Alle de flotte deltagere på turen.(foto: Heinz)

13.04.2012 Erdingen
Så er det igen tid for en af IMC´s dejlige
ture ud i Europa. Vi er på vej til Erdingen
ved München, hvorfra årets tur til Sicilien
udgår.
Godt middag er vi nået Erdingen, og vi får
hilst på de andre deltagere til turen. Som
sædvanlig er vi nogle af de sidste, som
ankommer. Jeg synes ellers, vi var i rigtig
god tid i år.
Vi indleder turen med fælles pizza-

spisning på den nærliggende restaurant kl.
19.00. Der er mange kendte mennesker
blandt deltagerne, men også adskillige nye
ansigter. Det skal nok blive rigtig hyggeligt.

14.04.2012 Erdingen – Klausen
Så går turen mod Italien. Vi får købt vignet,
og kører ad motorvejen over Europabrügge og Brenner-passet til Klausen i
Italien. Vi når frem til campingpladsen ved

middagstid, og efter frokost er vi nogle
stykker, som går en tur op på det
nærliggende bjerg til klosteret Säbel. Det
er en rigtig flot tur, og efter bjergturen er
der lige tid til en lille rundtur i Klausens fine
gamle bydel, inden der er blå time.

15.04.2012 Klausen – Siena
Vi skal videre i programmet og kører i dag
til Siena. Der er knap 500 km, så vi
kører til midt på eftermiddagen, og det
småregnen hele vejen.

Blå time

16.04.2012 Udflugt til Siena
Klokken er 9.30 og der er udflugt til Siena.
Vi tager med bussen ind til byen, hvor vi
mødes med vores guide til en fin, men
meget våd rundtur i byen.

Siena er en gammel middelalderby, som
ligger 350 meter oppe på tre høje.
Vi starter i San Domenico-kirken,
domenikaner-munkenes store etskibskirke fra 1226 i gotisk stil. Det regner, og vi

kan ikke høre, hvad den norske guide
fortæller; men det kan ikke spolere byens
fortryllelse; de stejle, snævre trappegader
og de flotte pladser, særlig den
muslingeformede Piazza del Campo –
rådhuspladsen. Den flotte brønd på
campoen – Fonte Gaia - er en kopi af en
bybrønd, der i 1419 blev opstillet på
pladsens højeste sted. Pladsen er
omkranset af flotte paladser, særligt
Palazzo Pubblico og dets 102 m høje tårn.
Domkirken, som blev påbegyndt i
slutningen af 12. årh. og fuldført et par
hundrede år senere, er også et
imponerende mesterværk. Dens ydre er
beklædt med hvid, rød og sort marmor i
striber, og indvendig er den eet stort
kunstværk i marmor, skulpturer og
malerkunst.
Efter rundvisningen anbefaler guiden er lille
frokostrestaurant, som de lokale bruger.
Det tip benytter vi os af. Maden er ganske
udmærket, men den er meget dyr. Vi
snakker om, hvor meget hun mon får i
provision.

17.04.2012 Siena - Saturnia
Vi fortsætter turen ned gennem Toscana til
Terme di Saturnia. Vejret er til en afveksling
ikke gråt og trist, og det er en fantastisk flot
tur.
Ved middagstid er vi fremme ved Saturnia
Therme, og efter frokost går vi en tur ned
for at se på den meget berømte,
svovlholdige kilde Cascate del Mulino.

Kilden udspringer ca. 500 meter fra
badene i et gammelt vulkansk krater.
Herfra løber vandet i en lille bæk ned mod
en gammel mølle, hvor der dannes et
vandfald med naturlige kar i
klippegrunden. Vandet er hele året 37,5 gr.
varmt og meget svovlholdige. Det ser
meget flot ud, og mange bader i det
”dejlige” vand, som skulle være godt for
både luftveje og muskler og have en
helsegivende effekt på huden.
Efter blå time er der fællesspisning på
pladsen. Lige før spisningen skal begynde,
kommer der en lille regnbyge, og
paraplyerne må frem; men det ødelægger
ikke den gode stemning, og jeg tror alle
hygger sig. Vi skal køre langt i morgen, så
det er ikke, fordi vi bliver siddende længe
ved bordene.

18.04.2012 Saturnia Therme - Napoli
Nu skal vi til Napoli, hvorfra vi skal sejles
til Palermo. Det er en rigtig flot tur langs
kysten, og solen skinner. Efter mange
formaninger fra Klaus om at være fremme
ved færgen i god tid, holder vi alle klare på
havnen til ombordkørsel kl. 16.00. D.v.s.
alle undtagen Klaus, og de vogne som
kører sammen med ham. Hvor bliver han
dog af?

Da Klaus noget forsinket dukker op på
havnen, finder man ud af, at IMC´s
pladsreservation er udstedt til 18. maj i
stedet for 18. april. Der er heldigvis rigelig

med plads på færgen, så vi kommer
alligevel alle med over.

19.04.2012 Napoli - Cefalu
Vi er blevet vugget lidt på sejlturen i nat, og
færgen er et par timer forsinket, da vi når
Palermo. Indsejlingen til Palermo skulle
være meget smuk; men for os bliver den
desværre både grå, trist og meget
blæsende.
Inden vi når Camping Costa Ponente ved
Cefalu, som er første stop på Sicilien, er
solen heldigvis kommet på himlen igen.
Vi får os installeret på campingpladsen, få
cyklerne af bilen, og tager en tur ind til
Cefalu by. Det er en rigtig turistby, men
meget hyggelig. Vi går en tur op på det
lokale bjerg, som ligger 300 trappetrin over
gadeniveau. Udsigten over Cefalu er
meget flot fra bjerget, og det er en dejlig tur
derop.

20.04.2012 Fridag i Cefalu
I dag har vi valgt at tage bybussen ind for
at se på Cefalu. Bustiderne i Cefalu er vist
kun vejledende; men efter nogen venten
kommer vi da med bussen. Vi får set
byens normanniske domkirken og har lige

Vi skal holde på Freesbee Parking i
Palermo; men da vi når frem til
camperpladsen, går det bare helt galt for
os. Freesbee Parking er en stelplads for
ca. 30 campere, så den må da være til at
finde (se), mener vi. Vores gps viser, at vi
er nået frem til pladsen; men vi kan
hverken se campere eller kendte
mennesker nogen stedet. Vi må rundere
lidt i kvarteret, og der er en skrækkelige
trafik. Ved 3. forsøg lykkes det heldigvis at
finde indkørslen; men først efter at vi har
fået Birthe og Verner til at komme ud og
stille sig i porten.
Resten af dagen er ren afslapning; men det
trænger vi lige pludselig også til.

22.04.2012 Turisttog i Palermo
fået en pizza serveret på pladsen foran
kirken, da det begynder at regne, og
regne, og regne. Det bliver bare ved. Efter
nogen tid kommer der et lille ophold i
regnen, og vi skynder os ned til
busholdepladsen ved havnen. Her kan vi
sidde i tørvejr i et telt og få os en kop
kaffe, mens vi venter på bussen hjem. Det
blev desværre ikke til meget bytur. Regnen
står bare ned i stænger.

21.04.2012 Cefalu - Palermo
Dejligt vejr fra morgenstunden. Vi skal til
Palermo og vælger at køre med kystvejen.
Det er en flot tur langs vandet.

I dag står den på en lille rundtur i Palermo,
så vi selv kan orientere os i byen; men det
kniber med kommunikationen til
busselskabet, som skal køre os rund.
Over middag bliver der arrangeret en
rundtur med et lille turisttog. Det er også
rigtig fint, og vi får set de største
seværdigheder.

23.04.2012 Bustur i Palermo
I dag har vi været på den helt store
guidede bustur. Først ind til Palermo, hvor
vi holder ved Palazzo dei Normann med
Capella Palatina – meget imponerende.
Derfra til Catecombe dei Cappuccini, hvor
byens borgerskab blev balsameret og

opbevaret indtil 1920, hvor det blev forbudt
at balsamere folk.

Meget særpræget oplevelse. Herfra går
turen ud af byen til Monreal, hvor vi ser
den flotte katedral, og nyder udsigten over
Palermo, inden det igen går mod Palermo
og katedralen. En rigtig flot tur.

25.04.2012 Palermo – Isola delle
Fermine
Så er vi færdig med Palermo, og turen går
videre til Isola delle Femmine. Kun 15 km.
og det er italiensk helligdag, så trafikken er
til at overse ud af Palermo. Det er en flot
tur op langs kysten. Vi kommer alt for tidligt
frem til den nye campingplads og må vente
på, at der bliver ryddet et areal til os. Vi
holder som sild i en tønde, da vi endelig
kommer ind på pladsen.
Vi benytter det fine vejr til at gå en tur ind til
byen og tilbage langs vandet. Det er efter
danske forhold frygtelig beskidt overalt. Det
flyder med affald i gaderne, og stranden er
ikke særlig indbydende, selvom der er
mange mennesker på den. Det er
italienernes befrielsesdag, og overalt er der
tændt grill i de små haver, på altanerne og
på stranden. Vi kan se, at det er en rigtig
familiehyggedag.

24.04.2012 Fridag i Palermo
Dagen i dag har været til fri disposition.
Der er blevet handlet ind, set på byen og
slappet af. Vi har været på en meget lang
motionstur rund om et stort stadion, som
ligger bag camperpladsen, hvor vi holder.
Det har været fint solskin; men det blæser
temmelig meget. Der var mange
mennesker, som nød det gode vejr på de
store græsarealer ved stadion og i den
tilstødende park.

Forskellige krav til påklædning

26.04.2012 Hviledag
Hviledag. Klaus ville prøve at få fat i en bus
til mafiabyen Corleone. Der er mange, som
gerne vil se museet og byen; men det
bliver for dyrt, siger han, så det må vi
opgive. Nogle lejer selv en bil og kører
derud.
Vejret er skønt, og vi starter dagen med at
besøge det lille, lokale marked, som ligger
lige om hjørnet. Så skal der handles lidt ind
i det lille supermarked i byen. Der er også
fine, friske fisk ved flere salgsboder på

havnen.
Til aften har vi lånt campingpladsens
udendørs terrasse til spisningen, mod at
alle har bestilt kylling ved restauratør.
Solen skinner, vejret at dejlig lunt, og det
er en rigtig hyggelig aften.

28.04.2012 San Vito Lo Capo – Erice Petrosina
Vi kører nu sydpå og er undervejs inde i
den gamle by Erice, som ligger højt oppe
på en bjergtop ud mod vandet. Man kan
godt køre op til byen; men vi tager
svævebanen. Det er en flot og hyggelig by
med masser af atmosfære. Vi spiser
frokost på torvet. Der er mange turister i
byen, vejret er dejligt, og som et ekstra
kuriosum er der billøb i byen, og vi studerer
de mange flotte og sjove biler.

27.04.2012 Isola delle Fermine – San
Vito Lo Capo
Vi forlader Camping La Playa ved Isola
delle Femmine og kører ud mod Siciliens
nordvestlige spids, San Vito Lo Capo, hvor
vi skal holde en enkelt nat på Camping La
Pineta. På vej derud er vi i Segeste for at
se det flotte græske tempel med 36 søjler
og den store amfiscene med plads til
15.000 tilskuere.

Det er en smuk tur hele vejen og vejret er
bare så flot.

Da vi når frem til campingpladsen Biscione
i Petrosina, arrangeres der spisning på
campingpladsens restaurant. Det er ikke
fordi campingpladsen er noget specielt;
men restauranten er bare fin. Vi kan vælge
mellem to forskellige 3-retters menuer, en
fiske- eller en kødmenu, og det er virkelig
fint og velsmagende mad, der bliver
serveret. Det er lørdag, og som aftenen
skrider frem, strømmer det til med lokale
gæster. Vi bliver enige om, at
campingpladsen nok bare er noget man
har anlagt fordi grunden ved restauranten
egentlig var lidt for stor, og så kunne man
lige så godt udnytte den til noget fornuft,
som kunne give en ekstra indtægt.

29.04.2012 Saltindvinding ved Masala
I dag skal vi ud at se, hvordan der
fremstilles middelhavssalt ud for Masalas
kyst. Chaufføren giver lige en lille

sightseeing-tur i Masala, inden vi kører ud
for at besøgt saltmuseet.

Efter museumsbesøget er der en sejltur
rundt i lagunen ud for Masala. Det er ret
koldt; men heldigvis har vi jakker og trøjer
med, for det var lettere skyet, da vi tog
hjemmefra.
Det har været en rigtig interessant dag.
Der er fællesspisning ved vognene, da vi
kommer hjem, og vejret er igen blevet
godt, så det bliver også en rigtig hyggelig
aften på pladsen.

30.04.2012 Bustur til Donnafugata
Så står den på vinsmagning. Der er
formiddagsudflugt til vinfirmaet
Donnafugata i Marsala.

firma. Vi bryder os ikke om deres vin, og
det er der heller ikke mange andre i
selskabet, som gør, så rent
forretningsmæssigt er det sikket godt, de
tager entre for rundvisningen. Vi køber et
par flasker af den specielle Masalavin i en
kiosk inde i byen. Jørgen bryder sig ikke
om den; men jeg kan godt lide flere af de
prøver vi får. Resten af dagen står på
afslapning. Vejret er fint, og nogle
går/cykler til stranden, mens andre nyder
det på campingpladsen.

01.05.2012 Petrosina – Mazara del
Vallo
Vi har kun kørt små tyve km i dag. Det er 1.
maj og alle er på gaden. Der grilles på livet
løs i de små haver, og på altanerne.
På Campingplatz Sporting Club, hvor vi
holder, er der flere storfamilier, som holder
fest. Knallerter og cykler med børn drøner
frem og tilbage på gangene.
Der er ikke meget by eller andet at se på i
nærheden af campingpladsen, så vi
slapper bare af. Der er ved at blive ført en
flot strandpromenade helt frem til pladsen.
Den er sikkert færdig, hvis vi kommer igen
om 5-6 år.

02.05.2012 Mazara del Vallo –
Agrigento – Falconare/Sicula
Selvom det er et gammelt familieforetagende, ser det ud til at være et
forholdsvis stort, moderne og veldrevet

Den campingplads, vi oprindelig skulle
holde på i dag ligger ved Agrigento, men

den ville ikke garantere plads til os, så vi
må kører ca. 50 km længere øst for
Templernes Dal, til et lille sted som hedder
Falconara/Sicula.
Campingpladsen hedder Eurocamping
Due Rocche. Det lyder jo rigtig fint og
internationalt, og på deres hjemmeside ser
pladsen vældig fin ud; men det er en rigtig
skod-plads. En stor del af pladsens hytter
er brændt.

bestemt været.

Vejret har været perfekt til vores udflugt, og
vi sidder længe ude ved bilerne og nyder
aftenen. Det er helt vindstille og en virkelig
skøn aften.

04.05.2012 Fridag med fællesspisning
Affaldet flyder i store bunker, og der
lugter/stinker forfærdeligt. Vi skal overnatte
her 3 gange. Heldigvis skal vi på udflugt i
morgen. Det positive er, at der er en rigtig
fin strand og vejret er fint, fint. Der er ingen
by at se på lige i nærheden. Vi taler om at
køre videre en dag tidligere; men det er
heller ikke uproblematisk. Næste plads
venter os jo ikke endnu, og det er en
camperplads ved en gård, måske er det
ikke bedre. Klaus har ikke været der. Vi
må tage det som en af de oplevelser, vi
griner af, når vi kommer hjem.

03.05.2012 Bustur til Templernes Dal
Vi er jo kommet lidt langt væk fra
Agrigento, så i dag er vi blevet kørt i bus
tilbage til Templernes Dal. Det er en
kæmpemæssig udgravning og meget
imponerende at gå rundt i. 20 ruiner af
græske templer fra 650 f.kr. Jeg fatter
simpelthen ikke, hvad man skulle bruge
alle de templer til på et sted; men et
kæmpe arbejde at bygge dem har det

Det er heldigvis sidste dag på vores
”dejlige” campingplads. Det var så lige i
dag, at den enorme bunke dagrenovation
skulle fjernes. Det foregår ikke lydløst,
skulle jeg hilse og sige. Der er aftalt
fællesspisning mellem vognene til aften,
ellers tror jeg dagen for de fleste er gået
med tøjvask, rengøring, toilettømning og
vandpåfyldning og en enkelt dukkert i
Middelhavet fra den fine strand.

05.05.2012 Falconara/Sicula – Piazza
Amerina

06.05.2012 Piazza Amerina – Ognina Catania

I dag forlader vi kysten og kører ind midt
på øen. Først skal vi se på mosaikker i
Villa Roma del Casale.

I dag går det så igen ud mod havet. Vi har
stadig rigtig godt vejr, og det er, som det
også var tilfældet i går, en rigtig flot tur.
I dag ser vi for første gang Etna. Den ser
imponerende stor og spændende ud. Vi
glæder os til at aflægge den besøge de
næste dag.
Godt middag er vi fremme ved Camping
Jonio i Orgina, en forstad til Catania.
Campingpladsen ligger lige ud til vandet,
og vi benytter det fine vejr til at gå en tur
langs lystbådehavnen.

De er rigtig flotte. Det er her inde midt på
Sicilien, at alt hvede til italienernes pasta
dyrkes. Derfra kører vi til camperpladsen
Agricasale ved Piazza Armerina. Den
ligger meget-meget langt ude på landet,
og vi må køre på nogle meget små veje;
men der er en fin skiltning fra Villa Roma
og hele vejen ud til camperpladsen. Det
har været uvejr, et par dage før vi
ankommer, og vi kan se, at der har været
mudderskred adskillige steder; men vejen
er ryddet igen. Der er ikke meget plads på
det areal, vi må parkere på, så vi holder
noget uorganiseret og lidt klemt for at
kunne være på pladsen med alle vognene.
Ellers er det en helt OK plads med en fin
restaurant. Jeg tror så ikke lige, at man
skal benytte poolen, den ser noget grøn
ud, og så er der både fisk og frøer i den.
Værten tilbyder at servere en speciel
siciliansk middag for os, hvis vi er
interesseret, og det er de fleste. Først
serveres et utal af forskellige små rettet
(15-16 forskellige slags) og derefter to
pastaretter. Til afslutning frugt og kage.
Virkelig et anderledes og spændende
restaurationsbesøg.

07.05.2012 Bustur i Catania
Så er der bytur i Catania med en meget
dygtig tysk guide. Først ser vi lidt af byen
fra bus, og så bliver vi sat af ved
katedralen og strøget. Her besøger vi den
store katedral og fiskemarkedet,

og så er der afsat et par timer til på egen
hånd at udforske byen.
Rigtig god tur.

08.05.2012 Jeep udflugt til Etna
I dag har vi været på udflugt til Etna med
jeep. Rigtig fin tur med samme guide som i
går. Det var en meget interessant tur, som
gik lidt udenfor turistruterne op på bjerget,
og guiden vidste og fortalte en masse om
vulkaner.

Den ligger kun godt 30 km fra vores
nuværende plads; hvor der desværre ikke
var plads til os længere. Vi tager
motorvejen, selvom det kun er en kort
strækning. De små byer på Sicilien er
frygtelige at køre i.
Campingpladsen i Mascali ligger lige ned til
vandet og med en rigtig flot udsigt til Etna.
Vejret er stadigvæk fint, og vi nyder den
fantastiske udsigt til Etna hele aftenen.
Efterhånden som aftenen skrider frem,
tændes der lys overalt på bjerget. Rigtig
flot syn.

10.05.2012 Udflugt til Etna
Igen en fin udflugt til Etna. I dag med bus til
det mere kommercielle Etna. Det var
meningen, at vi skulle være kørt op på
Etna i egne biler; men IMC har efter ønske
fra deltagerne lejet en bus til os. Vi bliver
kørt op til en P-plads som ligger i ca. 2000
meters højde.
Som afslutning på dagen havde IMC
arrangeret fællesspisning med
folkloreopvisning på campingpladsens
restaurant. Rigtig fin dag med fint vejr.

09.05.2012 Ognina/Catania –
Fondachello di Mascali
Så er der afgang mod sidste
campingplads på Sicilien, Camping
Mokambo i Mascali.

Derfra tager vi svævebanen yderligere 500
mtr. op. Det er desværre meget diset, så vi
opgiver at blive kørt i bil det sidste stykke
op. Det er meget dyrt, både med
svævebanen og det sidste stykke i bil.
Nogle begynder at går det sidste stykke,
men kan kun nå ca. halvvejs op. Vi har ikke
så meget tid til rådighed, inden vi skal være
tilbage på p-pladsen. Vi smager på den
berømte honning på p-pladsen, og skal da
også lige have lidt med hjem. Andre køber
trøjer og andet souvenir til minde om turen.

På vej tilbage til campingpladsen gør
bussen et lille holdt i Zafferana.
For dem, som vælger at indtage
aftensmaden på campingpladsens
restaurant, er der fin underholdning af en
af campingfatters venner. Vældig
hyggeligt.

restau-ranter mv., og der skal selvfølgelig
både vådt og tørt til på sådan en dejlig dag
med sol, varme og skøn atmosfære. Midt
på eftermiddagen går det med bybussen
til-bage til campingpladsen igen, og så er
der afskedsmiddag på campingpladsens
restaurant.

11.05.12 Bustur til Taormina
Så er vi nået til sidste udflugt på Sicilien.
Vi skal med bus til Taormina, Siciliens
mest berømte turistby. Klaus og Bianca
har undret sig over prisen på buslejen. det billigste på hele turen. Vi bliver samlet
op af bussen ved campingpladsen, og da
vi når ind til Mascali, går det op for Klaus,
hvorfor bussen er så billig, der begynder
nemlig at stige passagerer på. Det er
simpelthen den lokale bybus, vi har lejet,
og den holder ved alle stoppesteder hele
vejen til Taormina. Lokalbefolkningen se
ligeså overrasket ud, som vi gør i starten.
Det bliver en meget lang og snørklet tur;
men vi får set rigtig meget af området
mellem Mascali og Taormina.
Taormina er til besigtigelse på egen hånd.
Vi vælger først at se det græske
amfiteater, hvor der hver sommer opføres
græske tragedier.

12.05.2012 Finale
En dejlig tur med IMC til Sicilien er slut. Der
bliver taget afsked, og vi begiver os alle
mod Messina for at blive færget over til
fastlandet igen. Nogle vælger at tage mod
syd og andre kører nordpå. Vi vælger at
køre nordpå. Jeg vil gerne se Pompai,
Rom og Det skæve Tårn i Pisa på vejen
hjem, for vi har ikke været i Italien tidligere.
En stor tak til IMC´s rejseteam for en rigtig
god tur.
Niels Jørgen og Rita.

Derefter går vi tværs gennem byen ad
Corso Umberto fra Messina-porten til
Piazza S. Antonino. Taormina er Siciliens
turistby nr. 1 med en række af dyre modeog mærkevare-butikker. Der er heller
ingen mangel på dejlige små cafeer og

