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Højskolen på Sicilien – sprog og kultur 
 

 

Har du lyst til at lære italiensk i en afslappet og hyggelig atmosfære i en af de mest fascinerende 
byer på Sicilien? Så er dette et kursus for dig! 

Siciliens fantastiske klima og skønhed danner de perfekte rammer for en højskole. Højskolen på 
Sicilien skaber kurser med mange forskellige temaer og i relevante byer på øen til kurserne. 

Palermo er en vidunderlig by, både historisk, kunstnerisk og en pulserende storby. Vi skal rundt 
og se Palermos katedral, Normannerpaladset, Quatro Canti, spændende museer, markeder og 
mange andre af byens seværdigheder. Om aftenen er der mulighed for at spise sammen på 
nogle af Palermos gode restauranter. 

Der vil være en endagstur til den nærliggende bjergby Monreale. Her kan vi opleve en lille 
siciliansk by, hvor vores underviser Francesca kommer fra. Vi ser den flotte domkirke med de 
imponerede byzantinske mosaikker og det tilhørende kloster. 

• Bliv en del af den danske højskolestemning med samvær og læring 
• Udforsk Sicilien – middelhavets største ø 
• Besøg Palermo, der byder på historie, kultur og gode restauranter 
• Drag hjem med ny viden samt kulturelle, gastronomiske og naturskønne oplevelser i 

erindringen 
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Oversigt 
Dag 1: Afrejse fra Danmark og ankomst i Palermo 
Dag 2: Italiensk undervisning – byrundtur - filmaften  
Dag 3: Ballaro-markedet – Italiensk undervisning - foredrag 
Dag 4: Heldagstur til Monreale 
Dag 5: Eget program 
Dag 6: Italiensk undervisning – Palermos botaniske have 
Dag 7: Italiensk undervisning – Via Maqueda – Teatro Massimo – Museo Salinas 
Dag 8: Hjemrejse 

 

Dag 1:  København - Palermo 
Vi flyver fra København og lander i Palermo. Vi checker ind på hotellet og følger op med en 
velkomstmiddag i Palermos centrum. Vi introduceres til hinanden og ugens program. Herefter 
følger en kort guidet rundtur i byen omkring vores hotel og en drink-by-night. 

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 

 

Dag 2: Italienskundervisning – byrundstur - filmaften 
Kl. 9-12 – Italiensk undervisning ved Tine Kragh og Francecsa Fiora. Vi lærer de enkelte deltageres 
niveau at kende og underviser, så alle får noget ud af de tre timer. 

Frokost 

Kl. 14-17 – Rundtur i centrum af Palermo. Vi skal bl.a. opleve byens karakteristiske katedral, 
Quatro Canti, som ligger på en plads, der er krydset mellem to af Palermos mest fremtrædende 
gader – Via Maqueda og Via Vittorio Emanuele. 

Herefter tager vi til Chiesa San Cataldo, Piazza Pretoria-vandfaldet og markedet Vuccaria, hvor 
vi skal smage skønne, sicilianske kager. 

Kl. 21 – Filmaften: ”Leoparden” (1963) af Luchino Visconti (frivilligt at deltage). 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 
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Dag 3: Ballaro-markedet – italienskundervisning - foredrag  
Kl. 9-12 – Vi starter tidligt og tager på det livlige marked Ballaro. Her er der mulighed for at prøve 
Siciliansk street-food og blive klogere på de lokale egnsretter. Derefter tager vi videre til Chiesa 
san Giovanni degli Erimiti, som er kendt for sin smukke have og sine røde kupler. Vi slutter vores 
rundtur i byen med at tage forbi Palazzo Normanni samt den lille kirke Capella Palentina, som 
byder på smukke mosaikker. 

Frokost 

Kl. 14-17 – Italienskundervisning. 
 
Kl. 18 – Foredrag v. Francesca la Fiora om et litterært perspektiv på Sicilien gennem to af de 
største sicilianske forfattere, Luigi Pirandello og Giovanni Verga. 

Måltider inkluderet: morgenmad.  

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 

 
Dag 4: Heldagstur til Monreale 
Efter morgenmaden på hotellet tager vi i samlet flok på heldagstur til Monreale. Vi skal på guidet 
byrundtur gennem byen, og undervejs skal vi opleve byens smukke domkirke med de 
byzantinske mosaikker og den tilhørende klostergård. 

Vi spiser frokost i Monreale, og herefter er der mulighed for at udforske byen på egen hånd, mens 
man nyder den fantastiske udsigt over Palermobugten. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 
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Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 

Dag 5: Eget program 
På vores femte dag i Palermo har vi indlagt en fridag uden program. Det giver jer mulighed for 
at udforske nærområdet på egen hånd. Vi anbefaler en af følgende aktiviteter: en udflugt til 
Cefalú, afslapning i Palermo, en tur til stranden Mondello, eller en dagstur til Monte Pellegrino med 
mulighed for let vandring. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 

 
Dag 6: Italienskundervisning – Palermos botaniske have 
Kl. 9-12 – Italienskundervisning. 

Frokost 

Kl. 14-17 – Vi tager på tur til Palermos fine botaniske have, Orto Botanico. Her skal vi opleve den 
åbne kirke uden tag: Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Vi oplever ligeledes parken Villa Giulia 
med de flotte skulpturer af Marabitti, og vi afslutter turen med en kort gåtur ved havnen med 
udsigt mod nord over Middelhavet. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 
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Dag 7: Italienskundervisning – Via Maqueda – Teatro Massimo – Museo Salinas 
Kl. 9-12 – Italienskundervisning. 

Frokost 

Kl. 14-17 – Vores sidste rundtur i fantastiske Palermo. Vi skal opleve de sidste af mange kulturelle 
højdepunkter på turen. Vi bevæger os ned ad gågaden “Via Maqueda” og ender ved området 
ved Teatro Massimo – byens imponerende teater. Herefter tager vi en kort tur på markedet Il 
Capo og besøger Museo Salinas, som er et arkæologisk museum med mange sjældne fund fra 
hele Sicilien. Museet ligger i et dejligt område af byen, hvor der også er rig mulighed for at afslutte 
med lidt shopping af tøj og lokale egnsretter. 

Vi afslutter aftenen med en afskedsmiddag, inden vi i morgen rejser hjem mod Danmark. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Joli (eller lignende) 

 
Dag 8: Hjemrejse 
Efter morgenmaden drager vi mod lufthavnen. Vores eventyr på Sicilien er slut, og vi rejser hjem 
til Danmark. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 
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Pris: se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København-Palermo / Palermo-København 
• Transfer til og fra lufthavn 
• Overnatning på 3/4-stjernet hotel i delt dobbeltværelse 
• Morgenmad alle dage 
• 2 kompetente undervisere 
• Transport i egen minibus 
• 3 timers italienskundervisning dag 2, 3, 6 og 7 
• Alle entréer ifølge program 
• Guidede ture enten formiddag eller eftermiddag – med kultur og kunst i Palermo. 
• Dagsudflugt til Monreale 
• Foredrag og film på hoteller 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
• Måltider ikke nævnt i programmet 
• Udgifter til andre udflugter end Monreale 
• Byskatter (1,5€ per nat) 
• (Evt. eneværelsestillæg: DKK 1.390) 

 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse. 


