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KATARIINA SAARNI / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 
 

SISILIAA PALERMOSTA KÄSIN 

Palermo on Sisilian saaren kaunis ja eläväinen pääkaupunki, joka sijaitsee samannimisen lahden pouka-
massa ns. kultaisen laakson (Conca d’Oro) laidalla. Tärkeäksi keskukseksi muodostui Palermo arabien ai-
kana 800-1000 -lukujen välillä, ja vielä tänäkin päivänä näkyy arabien vaikutus mm. rakennuskulttuu-
rissa. Arebeja seurasivat normannit ja normannien aikakausi oli loisteliasta kukoistuskautta, jolloin ra-
kennettiin tärkeimmät kirkot ja palatsit, olihan Palermo Molempain Sisilian kuningaskunnan pääkau-
punki. Ympäristön retkikohteita ovat 600 metrin korkeuteen kohoava Pellegrino-vuori, jolla on Palermon 
suojeluspyhimyksen Santa Rosalian kappeli, Monrealen pikkukaupungin upea kirkko ja luostaripiha sekä 
palermolaisten uimaranta Mondello, Cefalùn rantakaupunkia unohtamatta. 

Sunnuntai 2.10. | Meno Helsinkiin 
Tilausajokuljetus Turusta illalla Helsinki-Vantaan lentokentälle, jolla teemme lähtöselvityksen. Kuljetus 
edelleen lentokenttähotelliin, majoittuminen.  

Maanantai 3.10. | Matkapäivä, tutustuminen Palermon keskustaan 
Varhain aamulla uloskirjautuminen ja siirtyminen lentokenttäbussilla Helsinki-Vantaan lähtöterminaaliin. 
Välilaskullinen lento Palermoon, jonne saapuminen aamupäivällä. Matkanjohtaja-oppaamme on vastassa 
tuloterminaalissa. Täältä on n. 45 minuutin kuljetus hotelliin, majoittuminen. – Nautimme lounaan paikal-
lisessa ravintolassa juomineen. 
Iltapäivällä teemme parin tunnin pituisen kävelykierroksen kaupungin keskustassa.  

Teatro Massimo oopperatalolta ostoskatua via Maquedaa pitkin kävely neljän korttelin risteykseen, siitä edelleen 
Pretoria-aukion suihkulähteelle, jossa kuulemme tarkemmin, miksi lähdettä kutsutaan häpeän lähteeksi. Käymme 
upeassa La Martorana -kirkossa (admiralin Pyhän Marian katedraali), joka tuo esille erilaisten arkkitehtuurityy-
lien yhdistämisen vuosia kestäneiden historiallisten valloitusten takia.    

Illalla tervetuloillallinen paikallisessa ravintolassa ruokajuomineen. 
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Tiistai 4.10. | Palermon keskustan helmiä, ooppera 
Tämän päivän tutustumiskohteina ovat Unescon suojeluksessa oleva Normannien palatsi ja sen todellinen 
helmi, mosaiikeilla upeasti koristeltu Palatiini-kappeli ja sen puutarha. 
Normannien palatsi toimi Sisilian kuninkaiden pääpaikkana ja on eräs vanhimmista kuninkaallisista palat-
seista Euroopassa. 
Palermossa on useita ruokatoreja, kuten esimerkiksi Ballarò ja Capo sekä Vuccirian markkinat, joilla on 
loistava mahdollisuus nähdä paikallista elämää kaupungin sydämessä. Kävelemme läpi läpi kuuluisan Bal-
larò-torialueen, jossa katukauppiaat myyvät hedelmiä, vihanneksia, tuoreita merenherkkuja, street foo-
dia, leivonnaisia ja paljon muuta. 
Nähtyämme monenlaisia herkkuja torilla meillä onkin jo nälkä, ja nautimme lounaan juomineen paikalli-
sessa ravintolassa. 
Lounaan jälkeen käymme vielä Palazzo Gangissa, joka on eräs Sisilian tärkeimmistä aatelisasunnoista kor-
vaamattoman taiteellisen arvonsa vuoksi. 

Todennäköisesti 1500-luvulta peräisin olevan rakennuksen nykyinen ulkoasu on 1700-luvun jälkipuoliskolta prinssi 
Pietro Valguarneran käsialaa. Palazzo Gangi tunnetaan suurelle yleisölle siitä, että ohjaaja Luchino Visconti oh-
jasi siellä yhden Il Gattopardo -elokuvansa kiehtovimmista kohtauksista. Claudia Cardinalen ja Burt Lancasterin 
tanssikohtaus sijoittui yhteen palatsin upeista saleista. Palatsi on nykyään yksityisessä omistuksessa.  

Loppupäivä vapaa. 

OPTIO: 04.10. klo 18.30 oopperaesitys Teatro Massimossa. Illalla 
kuljetus oopperaan Euroopan kolmanneksi suurimpaan oopperara-
kennukseen Teatro Massimoon, jossa on Domenico Cimarosan oop-
peran Salaiset häät (Il matrimonio segreto).  

Il matrimonio segreto on kaksinäytöksinen kevyt ooppera (v. 1792). 
Geronimolla, rikkaalla ja huonokuuloisella bolognalaisella kauppi-
aalla on kaksi tytärtä, Elisetta ja Carolina. Hänen sisarensa Fidalma 
kantaa vastuun taloudesta. Fidalma on rakastunut Paolinoon, per-
heen nuoreen kirjanpitäjään. Kuitenkin Paolino ja Carolina on vihitty 
salaisesti. Elisettan on määrä mennä naimisiin kreivi Robinsonin 
kanssa, mutta kreivi rakastuukin ensivierailullaan Carolinaan. Gero-
nimo sallii kreivin ja Carolinan avioliiton. Paolino on epätoivoinen ja 
pyytää apua Fidalmalta, joka tulkitsee hänen sanansa kosinnaksi. Ca-
rolina saapuu paikalle ja saa nähdä Fidalman tuudittelevan nuorukaista. Kreivi yrittää hätistellä Elisettaa kim-
pustaan. Carolina ja Paolino yrittävät yhdessä karkuun, mutta Elisetta saa heidät kiinni luullen Paolinoa kreiviksi. 
Kun kaikki tulevat paikalle, selviää asetelma: Geronimo myöntyy Paolinon ja Carolinan avioliittoon. Kreivi myön-
tää velvoitteensa Elisettaa kohtaan. 

Keskiviikko 5.10. | Segesta ja Erice 
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Segestaan ja Eri-
ceen Sisilian pohjoisrannikkoa seuraillen.  
Ensimmäinen kohde on erittäin hyvin säilynyt Segestan doorilainen 
temppeli, jonka luona pysähdytään. Segestan temppelin raken-
nutti yksinäiselle kukkulalle elyymien heimo n. 400 eaa ja sen 
mallina on ollut ilmiselvästi kreikkalaiset temppelit. Segestasta 
jatketaan Castellammare del Golfon kauniin merenlahden ohitse, 
jonka länsipuolella kohoaa luonnonsuojelualueena tunnettu San Vito lo Capon niemi. Pikkutie kiemurtelee 
ylöspäin ja vie lopulta Ericeen eli muinaiseen Eryxin pikkukaupun-
kiin.  

Erice sijaitsee 750 m merenpinnan yläpuolella, ja kirkkaalla ilmalla 
on mahdollista nähdä aina Etnalle saakka. Ericen vanha keskusta on 
säilynyt koskemattomana ja keskiaikaisena. Sitä ympäröivät muurit, 
joissa on vartiotorneja ja kolme normannien aikaista porttia, Porta 
Spada, Porta del Carmine ja Porta Trapani. Pikkukaupungin kaakkois-
laidalla on kaunis Balion puutarha, jonka keskellä sijaitsee Pepoli-
linna, sekin normannien ajalta peräisin. Sen sijaan 1100-luvulta on 
toinen pikkukaupungin linnoista eli Venuksen linna, keskiajalla synty-
nyt muinaisen Eryxin Venuksen temppelin raunoille. Kirkkoja on  
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Ericessä n. 70 kappaletta, ja kaikkein tärkein niistä on tuomiokirkko, joka on omistettu taivaaseen nousseelle 
neitsyelle. Kapeat mukulakivikujat ja kukkaloistossa kylpevät talojen sisäpihat, kirkkojen hiljaisuus ja toisaalta 
vilkas kaupankäynti pikkupuodeissa kuuluvat Ericen yleiskuvaan, kuten myös hienosti koristellut keramiikkaesi-
neet ja värikkäät käsinkudotut matot sekä muut käsityöt–  unohtamatta tyypillisiä mantelimassasta tehtyjä pikku-
leipiä, jotka ovat syntyneet luostareiden keittiöissä. 

Lounas päivän aikana ja paluu myöhään iltapäivällä Palermoon. 
Ilta vapaa. 

Torstai 6.10. | Marsala ja sen viinit 
Aamiaisen jälkeen suuntaamme läntisimpään Sisiliaan, Marsa-
laan, jossa Garibaldi joukkoineen nousi maihin Italian yhdenty-
mistaisteluiden aikana 1800-luvun puolivälissä. Tutustumme kau-
pungin historialliseeen keskustaan nähden mm. katedraalin ja 
Garibaldi-museon, joka keskittyy erityisesti Marsalan maihinnou-
suun. Omatoiminen tutustuminen museoon. 
Marsala on tunnettu myös viineistään, erityisesti samannimisestä 
makeasta jälkiruokaviinistään. Niinpä siirrymme keskustasta Flo-
rion viinikanttiiniin, joka kuuluu tunnetulle sisilialaiselle viinin-
tuottajalle Duca di Salaparutalle. Täällä nautimme neljän ruoka-
lajin maistiaislounaan marsalaviinien saattelemana.  
Retken jälkeen paluu Palermoon, jossa ilta omaa aikaa.    

Perjantai 7.10. | Corleonen kylä mafiaperheineen, omaa ai-
kaa ja läksiäisillallinen 
Lähtö aamiaisen jälkeen kohti sisämaan kukkuloita ja pieniä sekä 
eristäytyneitäkin kaupunkeja, joissa vielä vallitsevat vanhat pe-
rinteet ja vaikenemisen laki. Käymme ”Kummisetä”-kirjoista ja -filmeistä tunnetussa Corleonen kaupun-
gissa.  

Corleonen tunnusmerkit ovat kaksoiskalliot eli Sottana lännessä ja 
Soprana idässä, jonka huipulla on saraseeni-torniksi kutsuttu vartio-
torni. Via Cammaratan ja Firmaturin varrella on palatseja kauniine 
portaaleineen sekä barokkikirkkoja. Via Bentivegnan varrelta löytyy 
seinämaalauksia eli murales, jotka kuvaavat Corleonen eri paikkoja 
ja vanhoja tapoja. 
Corleonen kylä on ollut monien mafiaperheiden tukikohta, jolle on 
annettu maailman laillisuuden pääkaupungin titteli lukuisten rikol-
lisuuden vastaisten sosiaalisten kampanjoiden vuoksi ja kylään pe-
rustetun museon ansioista. Museo on tuomareiden Falcone ja Bor-
sellino kovasta työstä ja uhrauksista syntynyt museo. Omatoiminen 
tutustuminen museoon. 

Paluu takaisin Palermoon, jossa lounas street-food -tyyliin esimerkiksi arancini-riisipalloja ja muita fritee-
rattuja herkkuja maistellen.  
Lounaan jälkeen omaa aikaa ennen illallista.  
Läksiäisillallinen ravintolassa Palermon keskustassa. 

Lauantai 8.10. | Paluupäivä 
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen ja paluukuljetus Pa-
lermon lentokentälle, josta Lufthansa lennättää meidät 
Münchenin kautta Helsinkiin. Helsingistä tilausajokuljetus 
Turkuun.  
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Majoitus: 
Palermo 

Hotel Palermo Quattro Canti*** • Via Vittorio Emanuele, 291 • 90133 Palermo (PA) 
Puh. +39 091 332082 • https://www.hotel-bb.com/it/hotel/palermo-quattro-canti 
Hotellin sijainti kaupungin keskustassa, lähellä nähtävyyksiä ja Teatro Massimoa on oivallinen. Huo-
neet ovat elegantit ja siistit. 

Lennot: 
3.10. maanantai 

LH2467 Helsinki > München klo 06.15 – 07.45 | LH1914 München > Palermo klo 09.05 – 11.05 
8.10. lauantai 

LH1907 Catania > München klo 11.55 – 14.05 | LH2464 München > Helsinki klo 15.30 – 18.55 

       Arancino, riisipallero,    
sisilialainen katuruoka  

 
 

FAKTA- JA HINTATIEDOT: 
Matkakohde:  Sisilia (6 pvää/5 yötä) 

Matkan ajankohta: 2./3.–8.10.2022  

Matkan hinta:  à 1.830 € / hlö (edell. väh. 30 matkustajaa) 
  à 1.890 € / hlö, kun osallistujia on 25 (min.) 

Hintaan sisältyvät: – tilausajokuljetus Turusta H:ki-Vantaalle m/p 
 – yöpyminen Scandic-lentokenttähotellissa 2.-3.10. jaetussa 2 hengen huo-

neessa aamiaisineen 
– Lufthansan lennot Helsinki > München > Palermo m/p Helsinki turistiluo-
kassa lentoveroineen ja matkatavaroineen 

 – tilausajokuljetukset ohjelman mukaan 
Sisiliassa paikallisella, hyvätasoisella turis-
tibussilla 
– suomenkielisen matkanjohtaja-oppaan 
mukanaolo alkaen ja päättyen Palermon 
lentokenttä  
– 5 yöpymistä Palermossa tasokkaassa, 
väh. 3* keskustahotellissa aamiaisineen 
– kuulokkeet opastetuilla osuuksilla 
– viisi lounasta, kaksi illallista ruokajuomi-
neen 
– ohjelmassa mainitut retket käyntikohtei-
neen, sisäänpääsymaksut 
– kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut 

Hintaan ei sisälly: – muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat 
– muut kuin edellämainitut palvelut, kul-
jetukset tai sisäänpääsyt 

 – matkavakuutus. Jokaisella on hyvä olla 
matkatavara- ja matkustajavakuutus kat-
tavine peruutusturvineen. 

Lisämaksusta:  – yhden hengen huone. Huom! Ilman huonetoveria matkustavan on pääsään-
töisesti varattava yhden hengen huone lisähintaan à 180 €. 

 – oopperalippu valitussa kategoriassa, hinta à 85 € – 155 € 
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Maksuehto:  Ennakkomaksu 300 €/hlö, eräpäivä sopimuksen mukaan. Ennakkomaksun 
 jälkeen kuluton peruutus ei ole mahdollinen. Loppumaksu erääntyy 6 viikkoa 
ennen matkan alkua (18.8.2022).  

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hinnat sisältävät verot.  
Hinta à 1.890 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Loppulasku lähetetään osallistujamäärän vahvistuttua. Hin-
nat perustuvat 15.1.2022 voimassa olleisiin valuutta- ja verotietoihin.  

Ilmoittautumiset: Huonekavereittain ja huonetyypeittäin s-postitse ilmoittautumiset@kontiki.fi otsikolla 
TuSSo Sisilia 31.05.2022 mennessä. Ilmoita osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä ruoka- ja muut 
rajoitteet. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA-maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpi-
tämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmis-
matkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilen-
tojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovel-
lamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 
 
Ystävällisin terveisin 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


