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Tidspunkt: Søndag den 9. til søndag den 16. april 2017 

Sicilien er med et areal på 25.700 km2 Middelhavets største ø. Der bor 5,2 millioner indbyggere på 
øen, der er en autonom region i Italien. Vulkanen Etna nord for Catania er med en højde på 3.263 
meter Siciliens højeste bjerg, mens det næsthøjeste Pizzo Carbonera på 1.987 meter er Siciliens 
højeste ikke vulkanske bjerg. Bjerget ligger i nærheden af vejen mellem Isnello og Polizzi Generosa 
syd for Cefalù. Klimaet er typisk middelhavsklima med varme, tørre somre og milde fugtige vintre. 
Temperaturerne ved kysterne er gennemsnitlig cirka 26° C, om vinteren 10° C. I den sydlige del af 
øen kan der på grund af den fra Sahara blæsende Scirocco opnås temperaturer på over 40° C. På den 
indre del af øen er der sammenlignet med kystområderne noget køligere. Her ligger 
gennemsnitstemperaturen på omkring 19° C om sommeren og om vinteren på 5° C. Over en højde 
af 2000 m kan der i vintermånederne være frost og sne. 

Der er registreret 3.252 hjemmehørende og naturaliserede arter og underarter på Sicilien. De er 
fordelt på 880 slægter i 134 familier. 65 er karsporeplanter, 14 nøgenfrøede, 710 enkimbladede og 
3173 tokimbladede. De største familier er fordelt på slægter/arter-underarter de kurvblomstrede med 
118/371, græsserne 118/300, de ærteblomstrede 38/295, de korsblomstrede 54/141, de 
skærmblomstrede 52/135, de læbeblomstrede 29/113, roserne 19/94 og orkideerne 12/82. På nettet 
findes en checkliste for den sicilianske flora på linket: 
https://www.researchgate.net/publication/270070686_Checklist_of_the_vascular_flora_of_Sicily. 
På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside findes dels en rejseflora dels et par private rejserapporter 
fra 1997 og 2003: http://botaniskforening.dk/ 

Turpris for de 7 dage er 8.200 kr. pr. person i dobbeltværelse ved 35 deltagere. Tillæg for 
enkeltværelse beløber sig til 1.200 kr. Vi har forudbestilt 14 dobbelt og 7 enkelt værelser. Beløbet 
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dækker flyvning med Al Italia Kastrup-Rom-Catania t/r, 6 botaniske heldages busekskursioner, 
transfer fra og til lufthavnen, indkvartering på hoteller af god standard henholdsvis 4* hotel Feudo 
Bauly Acreide (20 km from Buccheri) http://www.feudobauly.com/eng/index.html i tidsrummet 9. 
til 14. april og 4* hotel Grand Bonaccorsi Pedara (Catania), 
http://grandhotelbonaccorsi.flamjrhotels.com/  fra 14. til 16. april. Hotellernes placering er sammen 
med de to højeste bjerge markeret med røde pile på kortet ovenfor. Prisen inkluderer endvidere fuld 
forplejning, dvs. morgenmad, frokostpakke og aftensmad under hele opholdet på Sicilien samt to 
danske turledere. Deltagerne opfordres til selv at tegne afbestillingsforsikring og andre relevante 
forsikringer. 

Interesserede, der registreres efter ’først til mølle’ princippet fra 1. december 2016, bedes indbetale 
depositum 5.000 kr. senest fredag den 27. januar 2017 til Rønde og Omegns Sparekasse reg. nr. 
9354 kontonr. 0000192775 – mrk. ’dit navn - Sicilien’. Samtidig (med samme frist) foretages 
skriftlig tilmelding til Peter Wind, Moesbakken 19, 8410 Rønde, telf. 87914110 (aften) eller med e-
mail til pw@roendesnet.dk. Opgiv venligst dit navn i tilmeldingen med adresse og telefon, samt e-
mail. De tilmeldte vil modtage en kvittering, når depositum er indgået. Den samlede turpris vil blive 
oplyst efter 1. februar 2017, hvor størrelse af og dato for restbetaling vil blive meddelt, ligesom et 
deltagerbrev med praktiske oplysninger og et mere udførligt program vil blive fremsendt. Ved flere 
end 30 tilmeldte deltagere oprettes venteliste. Vi vil naturligvis gøre vort til, at deltagere på 
ventelisten kommer med på turen. 

Turledere: Aase Gøthgen og Peter Wind. 

 


