Wakacje na Sycylii. Dlaczego warto odwiedzić
włoską wyspę?
Dla jednych słoneczna wyspa otoczona morzem, dla innych kolebka
włoskiej mafii, która stała się inspiracją dla legendarnej Cosa Nostry. Co
roku Sycylię odwiedza 5-6 milionów osób. Część z nich marzy o wakacjach
w ciepłym miejscu, innych przyciąga tajemnica południa Włoch. Jak będzie
w Twoim przypadku?

Elementarz Sycylii
Sycylia nie bez powodu jest nazywana słoneczną wyspą. W najcieplejszych
miesiącach (od czerwca do sierpnia) deszcz pojawia się epizodycznie, a średnia
temperatura powietrza przekracza 25 stopni Celsjusza. Przygotuj się jednak na
dużo cieplejsze dni. W końcu to na Sycylii padł europejski rekord – w 2021 roku
termometry w okolicach Syrakuz pokazały 48,8 stopni.
Na rajskiej wyspie nie wszystko jednak jest rajskie. Lokalnym folklorem są śmieci,
które znajdziesz dosłownie wszędzie – na ulicach, w parkach, za żywopłotami.
Nieoficjalnie się mówi, że problem ten jest efektem działalności mafii, która
kontroluje sycylijskie oczyszczalnie i spalarnie. Każdy zakątek świata ma jednak
swoje specyficzne wady, przejdźmy zatem do pozytywów.

Dlaczego warto odwiedzić Sycylię?
Sycylia jest wyspą kontrastów, na której odnajdą się zarówno fani wakacyjnych
banałów, jak i podróżnicy pragnący poczuć prawdziwy klimat odwiedzanych
miejsc. Chcesz poleżeć na plaży i zjeść dobrą pizzę? Sycylia Ci to zapewni. A może
wolisz przejść się po niszczejących ulicach, które pachną rybnym targiem? Nie ma
problemu, możesz zarezerwować lot!
Argumentów za wakacjami na Sycylii jest sporo. Poznaj trzy najważniejsze!

1. Kuchnia sycylijska - nie tylko makarony i pizza
Sycylijskie specjały wychodzą poza ramy klasycznej kuchni włoskiej. Większość
restauracji oczywiście serwuje pizzę i tradycyjne pasty, jednak każdy miłośnik

kulinarnych podróży powinien przede wszystkim poznać smaki charakterystyczne
dla największej śródziemnomorskiej wyspy.
Najbardziej popularnym jest arancini, czyli smażona kulka ryżowa wypełniona
mięsnymi lub warzywnymi dodatkami i sosem pomidorowym. Ta syta przekąska
stała się ikoną sycylijskiego street foodu. Do tego stopnia, że niektóre lokale
ograniczają swoje menu wyłącznie do niej!
Sycylia słynie jednak przede wszystkim z deserów. Wyobraźnię fanów słodkości
rozbudzą dwie pozycje – cannoli i brioche con gelato. Pierwsza z nich to smażone
w głębokim tłuszczu rurki, których wnętrze wypełnia słodki krem na bazie serka
ricotta. Za nazwą brioche con gelato kryją się z kolei lody podawane w oryginalny
sposób – wafelek w kształcie stożka zastępuje bowiem… drożdżowa bułka!
A skoro już o bułkach mowa, nie sposób pominąć hitu kuchni palermitańskiej –
panino con la milza, czyli kanapki wypełnionej kawałkami cielęcej śledziony.
Warto jednak uczciwie zaznaczyć, że jest to opcja dla odważnych. Specyficzny
smak i aromat nie wszystkim przypadnie do gustu.

2. Miasta Sycylii - dla każdego coś innego
Jeśli głównym celem Twoich podróży jest zwiedzanie, bez chwili zastanowienia
kup bilet do Palermo. To największe i najbardziej monumentalne miasto Sycylii,
które zaskakuje różnorodnością stylów architektonicznych. Na szczególną uwagę
zasługują typowe dla regionu elementy sztuki normańsko-arabsko-bizantyjskiej,
znane m.in. z Pałacu Normanów i Katedry w Palermo. Coraz popularniejszym
miejscem wizyt turystów są również Katakumby Kapucynów, w których znajduje
się około 8 tysięcy mumii.
Robi się mrocznie? Przenieśmy się zatem na wschodnie wybrzeże, do drugiego
największego miasta Sycylii. Katania nie wzbudza aż tak dużego entuzjazmu
wśród osób, które do Włoch przyjeżdżają po radość, słońce i kolory. Tu wszystko
jest na odwrót: szaro-bure budynki, ponury klimat i wrażenie miasta upadłego.
Oto autentyczna twarz Sycylii, którą powinien poznać każdy podróżnik. Z miejsc,
które warto zobaczyć, należy wymienić ruiny teatru rzymskiego oraz Katedrę św.
Agaty.
Dużą zaletą Katanii jest położenie nieopodal innych atrakcji. Aż trudno uwierzyć, że
zaledwie 45 kilometrów na północ znajduje się najbardziej kolorowe i malownicze

miasto Sycylii – Taormina. Klimatyczne deptaki z ulicą Corso Umberto I na czele,
zadbane kamienice, mnóstwo kwiatów, roślin i… kotów – właśnie tak na co dzień
prezentuje się to miejsce. Jednak nie tylko ze względu na kwestie estetyczne warto
odwiedzić Taorminę. W planie wycieczki uwzględnij dodatkowo średniowieczny
pałac Palazzo Corvaja, grecki teatr i ogród Villa Comunale z widokiem na Etnę.

3. Starcie żywiołów - coś dla miłośników przyrody
Etna jest najwyższym wzniesieniem na Sycylii i jednocześnie najwyższym czynnym
wulkanem w Europie. To wystarczające argumenty, by poznać ją nieco bliżej.
Oczywiście jeśli aktywność wulkanu na to pozwoli – erupcje zdarzają się nawet
kilka razy w roku, w efekcie czego okoliczne miasta pokrywają się czarnym pyłem
wulkanicznym.
Wybierając się na Etnę, pamiętaj o ciepłej kurtce – temperatura na szczycie
znacznie odbiega od tej panującej w niżej położonych obszarach. Osoby, które nie
przepadają za górskimi wędrówkami, mogą pokonać część drogi przy pomocy
kolejki lub busa.
Z ogniem Etny kontrastują otaczające wyspę wody Morza Śródziemnego. Fani
plażowania i morskich kąpieli muszą przygotować się na różne warunki – nie
wszystkie wybrzeża są bowiem pokryte piaskiem. Na kamienistą plażę warto
zabrać ze sobą buty do kąpieli, dzięki którym ochronisz swoje stopy przed
skaleczeniami i siniakami. Pamiętaj również, że nie wszystkie plaże są publiczne.
Całodniowy wstęp na te prywatne kosztuje zwykle kilkanaście złotych.

Sycylia - przepis na ciekawą podróż
Sycylia budzi kontrowersje. Przewrotnie jest to jednak jej zaleta. Na dzisiejszy obraz
wyspy wpłynęły różne kultury, skomplikowana historia i charakterystyczne
położenie. A co najważniejsze, pakiet tych atrakcji nie zrujnuje Twojego budżetu.
Ceny biletów lotniczych zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, a życie na
wyspie jest tanie, zwłaszcza w porównaniu do innych regionów Włoch.
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