
Palermo, Sicilien
Mad- og kulturrejse  

Påskerejse d. 3.-7. april 2023

Vi skal på rejsen besøge Palermo, Cefalù, Monreale 
og Monte Pellegrino. I rejsen er desuden inkluderet 
et eksklusivt madkursus med en siciliansk chefkok.
 
Rejseleder: Giuseppe Magnasco



Palermo, Sicilien
Mad- og kulturrejse  
3.-7. april 2023

Kom med på denne tur til Palermo i påsken, hvor vi skal på madkursus med en lokal kok og opleve, 
sanse og smage på den mangfoldighed, som karakteriserer byen.

På turen vil vi opleve de gamle arabiske markeder, hvor handlere stadigvæk i dag ”abbannianu” (råber ud) 
om deres varer. Vi vil besøge gamle byzantinske kirker som blev til arabiske moskeer, for senere at blive 
forvandlet til katolske kirker i det normanniske rige. Vi skal også se de mange forskellige fontæner, palæer 
og byporte i barok-stil, som spanierne byggede under deres herredømme.

Et stort fokus på rejsen er den kulinariske del af Palermo. Vi skal på madkursus i Palermo, hvor en lokal kok 
vil være vores underviser i køkkenet og guide os igennem nogle af de sicilianske retter. Vi vil på hele turen 
smage mange forskellige traditionelle retter fremstillet af friske varer, som dyrkes lokalt, i nogle af de mange 
hyggelige små restauranter rundt i byen. Det sicilianske køkken er et udtryk for den kulinariske kunst udvik-
let på Sicilien siden oldtiden og er tæt forbundet med historiske, kulturelle og religiøse anliggender.

Rejseleder på rejsen er Giuseppe Magnasco, som er født og opvokset på Sicilien, hvilket gør, at han har et 
indgående kendskab til både kulturen og madscenen i Palermo, som han deler ud af. Giuseppe har gennem 
mange år undervist i siciliansk madlavning hos FOF Aarhus.

Palazzo dei Normanni

Piazza S. DomenicoMonreale katedral



Program

Mandag d. 3. april 

Kl. 6.30: Afgang fra Billund med fly til Trapani.
Kl. 12.20: Ankomst til Palermo og indkvartering på hotel.  
Frokost ved “Sciapo” med palermitanske lækkerier. 
Sidst på eftermiddagen mødes vi i receptionen på hotellet og tager på tur til centrum. Her vil vi besøge  
forskellige seværdigheder i byen og mærke den helt fantastiske stemning, der er.
 
 
Tirsdag d. 4. april 

Vi lægger ud med en rundtur i Palermo, hvor vi bl.a. skal besøge Palazzo dei Normanni – også kaldt det 
royale palads. Vi kigger forbi torvet Piazza Marina og Kalsa, hvor vi ser på renæssancekunst og Piazza S. 
Domenico.
Madkursus: Om aftenen skal vi på madkursus med chef Marco, der er lokal kok. Marco vil undervise os i at 
lave sicilianske retter, som vi herefter vil nyde sammen. 

 
Onsdag d. 5. april 

Denne dag skal vi på tur til Cefalú, som ligger ca. 90 km. fra Palermo. Cefalú ligger smukt ved en klippe og 
går helt ned til stranden. Vi skal her nyde udsigten og stemningen og gå rundt i den romantiske by hvor 
arkitekturen er typisk arabisk.

 
Torsdag d. 6. april 

Turen går til Monreale, hvor vi bl.a. skal besøge katedralen i Monreale bygget af Normannerne og som er  
en UNESCO-beskyttet bygning. Herefter besøger vi til Monte Pellegrino som er hjemsted for Santuario di 
Santa Rosalia, et pilgrimsted. Herfra ses også en smuk udsigt over Palermo.  

Fredag d. 7. april 

Afrejse mod Danmark.

Monte Pellegrino
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Praktiske oplysninger
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 9.500, -
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.500, -
Depositum på kr. 2.500,- betales umiddelbart ved tilmelding.
Det resterende beløb betales senest d. 31. januar 2023.

Inkluderet i prisen:
• Fly t/r inkl. alle kendte skatter og afgifter.
• Bustransfer til og fra lufthavn.
• Bustransport onsdag og torsdag på rejsen.
• Overnatning på minimum 3-stjernet hotel.
• Morgenmad + et måltid (aften eller frokost) alle dage. (endnu ikke fastlagt).
• Bidrag til Rejsegarantifonden. 

Tilmeldingsfrist er 31. januar 2023.

Tilmelding:
Kun telefonisk tilmelding på tlf. 8612 2955, via mail@fof-aarhus.dk eller i FOF Butikken, H. H. Seedorffs Stræde 7,  
8000 Aarhus C. Husk at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Dobbeltværelse er kun muligt, hvis du selv på  
forhånd har truffet aftale om, hvem du skal dele værelse med.
Bemærk venligst: deltagelse forudsætter, at du er godt gående.

Framelding:
Framelding er mulig frem til d. 31. januar 2023. Herefter kun muligt, hvis rejsen kan afsættes til anden side. Det indbetalte 
depositum refunderes ikke ved framelding.

Hotellet:
Endnu ikke faslagt, men det bliver som minimum på et 3-stjernet hotel i Palermo By.

Afbestillingsforsikring:
Afbestillingsforsikring skal ske ved eget forsikringsselskab eller evt. hos Europæiske rejseforsikring straks ved  
tilmelding til rejsen.

Yderligere information om rejsen: 
Kontakt FOF Aarhus på tlf. 8612 2955 eller på mail@fof-aarhus.dk.

Vi tager forbehold for eventuelle rettelser i programmet for turen.


