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Sicília
najväčší ostrov Stredozemného mora láka dovolenkárov z celého sveta.  
okrem kúpania na krásnych plážach ponúka výlet na najvyššiu európsku  
sopku či potulky uličkami starobylých miest. 

Najväčšie mesto Sicílie a piate najväčšie mesto Talianska pre krásne záhrady a architek-
túru nazývajú aj mestom skvostov. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí katedrála z 12. 
storočia s hrobkami vládcov Sicílie či renesančná fontána na námestí Piazza Pretoria. 
Najznámejšie z množstva kostolov sú Cappella Palatina s nádhernými mozaikami a Santa 
Maria dell‘Ammiraglio, ktorá láka svojím arabským stalaktitovým stropom a kazateľnicou 
s vyrezávanými stĺpmi. V Palerme je tiež významné Archeologické múzeum Antonia Sali-
nasa, ktoré skrýva vzácny palermský kameň s hieroglyfickým zoznamom egyptských fa-
raónov či kolosálnu sochu boha Dia z 2. storočia. V najväčšom talianskom opernom dome 
- divadle Teatro Massimo - si môžete vypočuť Pucciniho alebo Verdiho operu. Autentický 
sicílsky život zažijete na miestnom trhu, kde domáci aj turisti nakupujú čerstvú zeleninu, 
ryby a ovocie, ochutnávajú rôzne kulinárske špeciality. V rušnom a trochu chaotickom hlav-
nom meste je trochu problém dohovoriť sa po anglicky, preto sa hodí mať v talóne aspoň 
pár základných talianskych fráz. 

Syrakúzy
Kedysi boli považované za najdôležitejšie mesto starovekého západného sveta. Narodil sa tu naj-
väčší matematik staroveku Archimedes, spomína sa v Biblii, Cicerových spisoch a v množstve le-
giend. Najstaršia časť Syrakúz leží na ostrove Ortigia s množstvom historických budov a kostolov. 
Archeologické nálezisko Parco Archeologico della Neapolis zahŕňa ruiny chrámu bohyne Atény, 
neobyčajne zachované grécke divadlo, ktoré sa aj dnes využíva na rôzne predstavenia, či ruiny rím-
skeho amfiteátra. Nachádzajú sa tu aj štôlne, z ktorých najväčšia je Latomia del Paradiso, kde sa už 
v  šiestom storočí pred naším leto-
počtom ťažil vápenec. Jedna z pod-
zemných štôlní, pre svoj tvar písme-
na S prezývaná Dionýzovo ucho, je 
preslávená svojou akustikou, ktorá 
zosilňuje zvuky až 16-krát. Podľa 
povesti dostala meno po krutom 
otrokárovi Dionýzovi, ktorý vďaka 
tejto akustike počul všetko, o čom 
sa otroci rozprávali. Ak by ste obišli 
Syrakúzy, prišli by ste o  poznatky 
veľkej časti histórie Sicílie. 

Najvyššia európska sopka sa týči neďaleko mestečka Taormina. Jej vrchol takmer celo-
ročne pokrýva sneh a hoci prakticky neustále hrozí nebezpečenstvo erupcie, každý deň 
sa k nej vydávajú stovky turistov. Etna nie je príťažlivá len z pohľadu cestovného ruchu, 
ale aj poľnohospodárstva, keďže vďaka vulkanickej pôde sa tu darí viniču, pomarančov-
níkom i zelenine. Vystúpiť na vrchol sopky možno buď lanovkou, alebo džípom, avšak 
vždy len so sprievodcom. Na výlete na sopku oceníte teplejšie oblečenie. Na vrchole je 
totiž oveľa chladnejšie ako na pobreží. Výlet na Etnu môžete začať v Taormine, jednom 
z najnavštevovanejších stredísk východného pobrežia Sicílie, ktoré je plné reštaurá-
cií, obchodov a historických pamiatok. Grécky amfiteáter s panoramatickým výhľa-
dom na Etnu sa využíva na koncerty a divadelné predstavenia. Stredoveké hradby 
obkolesujú úzke uličky starého mesta, ktoré tvoria pešiu zónu. Taormina je dobrým vý-
chodiskovým bodom aj pre jednodňové výlety napríklad na hrad Castelo di Mola alebo 
do prírodného parku Alcantara. Ak máte radi film Krstný otec, zhruba 18 kilometrov od 
Taorminy nájdete lokalitu Forza d’Agro, kde sa nakrúcali niektoré jeho časti.

NorA FEDoroVá, 
GENErálNA riADiTEľKA  
CK SATUr: 
Sicília je krásna. A ešte krajšie sú 
jej pláže. Viac ako tisíc kilometrov 
rôznych pláží leží na pobrežiach až 
troch morí: na severe Tyrrhenského, na 
západe iónskeho a na juhu Stredozemného. Jedna 
z najkrajších, Fontane Bianche má rovnaké meno 
ako rodinný rezort, ktorý sa na nej nachádza. Pre 
jemný biely piesok a mierne svahovité dno ju obľu-
bujú najmä rodiny s deťmi. Ak hľadáte romantiku 
a pokoj duše, vyberte sa do elegantného hotela 
Falconara Charming House v lokalite Marina di Bu-
tera a z ležadla či terasy izby sa budete pozerať na 
stredoveký hrad Falconara. Ak ste rodina s deťmi 
a túžite ostať v tejto oblasti, potom sa rozhodnite 
pre hotel Sikania resort and SPA. Malé vilkové 
domčeky osadené v národnom parku na krásnej 
dlhej pláži s pieskovými dunami a slovenským 
animátorom sľubujú skvelú letnú dovolenku. 

Tento stredomorský ostrov sa môže popýšiť 
viacerými pamiatkami zapísanými do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCo. Patrí medzi ne 
Údolie chrámov v Agrigente s najlepšie zacho-
vanými starovekými gréckymi chrámami na 
svete, luxusná rímska vila romana del Casale 
zo 4. storočia n. l., kde sa nachádza najväčšia 
a najkomplexnejšia zbierka rímskych mozaík, 
či liparské ostrovy sopečného pôvodu ležiace 
pri severnom pobreží Sicílie. Za pozornosť stojí 
osem neskorobarokových miest v oblasti Val di 
Noto, ktoré  boli po zemetrasení nanovo vysta-
vané v jednotnom  štýle tzv. sicílskeho baroka. 
V zozname sa nachádza aj sopka Etna, mesto 
Syrakúzy so svojím starým centrom a skalná 
nekropola Pantalica s vyše 5000 hrobmi vyte-
sanými do skál zo 7. – 13. storočia pred n. l. od 
roku 2015 pribudol do zoznamu aj súbor de-
viatich občianskych a náboženských stavieb zo 
severnej Sicílie. Patria sem katedrály v Cefalú 
a Monreale s arabsko-normanskými stavbami 
v Palerme. Sú príkladom spoločensko-kultúrnej 
koexistencie medzi západnými, islamskými a 
byzantskými kultúrami na ostrove.

Najkrajšie pláže 
Sicíliu najlepšie spoznáte z prenajatého auta, vďaka ktorému sa dostanete do akej-
koľvek časti ostrova. Ak túžite po krásnych plážach, môžete začať na pláži Isola 
Bella blízko Taorminy. Len pätnásť kilometrov od Syrakúz sa tiahne jemný úsek 
krásnej pláže Fontane Bianche, ktorý obklopuje bujná vegetácia. Obľubujú ju 
najmä rodiny s deťmi, ktoré ocenia jej plytký breh. Skalnatý útes Scala dei Turchi 
pri Agrigente je známy vďaka svojej neobvyklej bielej farbe. Oslnivo biely výbe-
žok skaly „okupujú“ väčšinou domáci, ktorí sa radi opaľujú na mliečnych hlad-
kých skalách. Ak chcete uniknúť davom, prejdite ešte ďalších sto metrov  nie ná-

hodou sto kilometrov?? 
na sever, kde môžete zo-
stúpiť na dlhé piesočna-
té pláže. Ďalšia popu-
lárna pláž Calla Rossa 
sa nachádza na malom 
ostrove Favignana pri 
západnom pobreží Si-
cílie, kam jazdí pravi-
delne trajekt. Známa je 
vďaka nádherne modrej 
vode a skalnatej pláži. 
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