


Du er på højskolen fra onsdag til søndag. Her bruger vi tiden på at høre 
foredrag om Italien og Sicilien. Vi skal se billeder fra området, høre 
historier, musik og lave Italiensk antipasto med tilhørende vin. Dagene 
på højskolen byder på morgensamling med sang, foredrag, udflugter 
og aftenarrangementer. Vi får besøg af Felicia der ville underholde med 
musik af Cornelis Vreeswijk.

4 spændende dage på Brenderup Højskole 

Rejseleder:
Mikael Zacho
Har været rejseleder på Højskolen 
Snoghøj siden 2006. Mikael  har Sicilien 
og SydItalien som speciale. Mikael har 
arbejdet som højskolelærer i mange år 
og er desuden guitarist og sanger.
Mikael elsker at være sammen med 
mennesker og er desuden en stor vin-
kender og elsker.

Sicilien var allerede i oldtiden 
centrum i Europa og har gennem 
historien været både hjemsøgt og 
gæstet af en lang række folkeslag, 
der skiftevis gennem århundreder-
ne har erobret og besat den char-
merende og frugtbare ø. Fønikere, 
grækere, romere, byzantinere, 
maurere, normanner og spaniere er 
blot nogle af de nationaliteter der, 
gennem 3000 år via storslået arki-
tektur, kunst, traditioner og gastro-
nomi har sat deres præg på øen. 
Store områder er dækket af bakker 
og bjerge. Langs de solbeskinne-
de strande, henter farvestrålende 
fiskerbåde deres forskellige andele 
af havets frugter.



Fra Palermo til Catania
SØNDAG/MANDAG
Vi flyver til Palermo og finder vo-
res dejlige hotel. Dagen efter skal 
vi se på byen og nogle af dens 
seværdigheder. Efter en dejlig 
frokost, kører vi til den berømte 
domkirke i Monreale der er kendt 
for sin uovertrufne guldmosaik.

TIRSDAG/ONSDAG/TORSDAG
Vi forlader Palermo og kører til 
Agrigento hvor vi skal se templer-
nes dal. Vi tager ind mod midten 
af Sicilien og derefter østpå mod 
vores dejlige hotel i Catania. 
Onsdag skal vi først besøge 
”Godfather” byen Savona, og 
dernæst Taormina, hvorfra man 
har en storslået udsigt over Na-
xos bugten og Etna. Torsdagen 
byder på en tur til det velbevare-
de græske teater i byen Siracusa. 
Dernæst vil vi nyde den smukke 
gamle bydel i Ortigia som rummer 
pragtfulde smalle gader og en 
imponerende domkirke. 

FREDAG/LØRDAG/SØNDAG
Fredag formiddag besøger vi 
fiskemarkedet I Catania og for-
nemmer byens puls på en guidet 
tur omkring Via Etna og den 
smukke domkirke. Vi spiser fælles 
frokost og har resten af eftermid-
dagen fri. Lørdag er sat af til at 
besøge den betagende og meget 
aktive vulkan Etna. På vejen hjem 
nyder vi en enestående frokost 
på vingården ”Murgo” der ligger 
smukt med udsigt over Catania, 
havet og Etna. Om søndagen 
kører vi til lufthavnen i Catania, 
hvorfra vi flyver til København.

TID:  3. - 14. oktober 2018
PRIS: 12.900 Kr. på dobbeltværelse, enkeltværelsetillæg 1000 Kr.
Prisen inkluderer værelse med delt bad på Højskolen. Værelse 
med eget bad i Italien. Helpension på højskole, halvpension på 
rejsen, al transport og entreer. 
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