
PÅ CYKELTUR FR A SICIL IANSKE BAROKBYER TIL OLD - GR ÆKENL ANDS HOVEDSTAD

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

©

Rutekarakteristik:
Ruten følger hovedsagelig meget lidt 
trafikerede biveje. De fleste af eta-
perne er flade, men der enkelte min-
dre stigninger.

Information
Turkode: ITA-7

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 7 dage / 6 nætter

Rejseperiode: Januar - December 

Startdage: Hver lørdag 

Min. antal deltagere: 2

SAMLET LÆNGDE: ca. 235 km

En skøn cykeltur gennem det sydøstlige Sicilien, 
skræddersyet til Jeres egen rytme og interesser. I 
kommer gennem Val di Noto, hvor de fleste byer, 
efter ødelæggelserne fra et jordskælv i 1693, er 
fuldstændig genopbygget i en unik sicilliansk barok-
stil, der siden 2003 har været udnævnt af UNESCO 
som verdenskulturarv.

Dag 1. Palazzolo Acreide
Individuel ankomst til Palazzolo Acreide, hvor I får al 
den information og kortmateriale, som I har behov 
for, sammen med evt. udlevering af cykler.

Dag 2.  (ca. 50 km)
Palazzolo Acreide - Modica
Efter et besøg i den historiske, gamle by i Palazzalo 
Acreide cykler I gennem det smukke Monti Iblei-ter-
ritorium, et unikt landskab, hvor rå og vilde områder 
veksler med et behageligt grønt sceneri, karakteri-
seret af de typiske stenmure. På vejen til Modica er 
der en kort stigning på 3 km.

Dag 3. Modica - Pozzallo (ca. 40 km)
I Modica bør I prøve at smage på byens berømte 
chokolade, der er krydret med chili. I krydser ned 
ad bakke gennem den smukke Iblei-floddal til Scicli, 
som er et besøg værd med en spadseretur i de 
smalle stræder, inden I fortsætter ned langs kysten 
til Pozzallo.

Dag 4.  (ca. 55 km)
Pozzallo - Marzamemi/San Lorenzo
I dag er vejen fuldstændig flad, når I cykler i vådom-
råderne ”Patano Longarini” og ”Patano Cuba”, der 
er et populært sted at standse op for fugle på træk 
mellem Afrika og Europa. I cykler langs med kysten 
og kommer til Siciliens sydligste punkt, øen ”Isola 
delle Correnti”, der markerer grænsen mellem det 
Ioniske Hav og Middelhavet. I fortsætter gennem 
Portopalo di Capo Passero og Marzamemi, der er 
en meget gammel fiskerby, inden I afslutter dagens 
cykeltur i San Lorenzo.

Dag 5.  (ca. 40 km)
Marzamemi/San Lorenzo - Noto
På en flad vej, der går nordpå langs med kysten, 
kommer I til indgangen til naturreservatet ”Oasi di 
Vendicari” – en vidunderlig og uforurenet kyst med 
interessante planter og sjældne fugle. Herfra videre 
til den berømte barokby Noto.

Dag 6. Noto - Siracusa (ca. 50 km)
I følger kysten længere nordpå til Siracusa, der var 
hovedstad i oldtidens Grækenland. Besøg den for-
bløffende arkæologiske park med det kæmpestore, 
græske amfiteater.

Dag 7. Siracusa 
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage.

Middelsvær rute med  
stigninger undervejs

På cykeltur under 
historiens vingesus
Oplev de smukke byer Palazzolo Acreide, Modica, 
Scicli, barokbyen Noto og Siracusa - én af de vigtig-
ste bosættelser fra oldtidens Grækenland. Andre 
højdepunkter er fugle-/vildtreservatet ”Oasi de 
Vendicari”, fiskerbyen Marzamemi og  
de små øer Capo Passero og  
sola delle Correnti.

SYDØSTLIGE SICILIEN

Der er rig mulighed for at nyde udsigten til de skønne sicilianske 
landskaber, når I holder pause undervejs - som slik for sjælen.

Siciliansk charme,
skønhed og kulturarv på cykel

pers.


