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SICILIA
Sicilia este cea mai mare insula din Marea Mediterana, situata in partea de sud a Italiei, cu capitala la
Palermo. Principalele sale orase sunt: Catania, Messina, Siracusa, Palermo, Marsala, Trapani si nu in ultimul
rand Taormina, una dintre cele mai cunoscute statiuni marine . Din punct de vedere administrativ, insulele
Eoliene si Egadi fac parte din Sicilia.
Este o regiune deosebit de recunoscuta pentru productia de cereale, masline si vin, iar minele din regiunea
Caltanissetta au fost mari producatoar de sulf prin secolul XIX, insa au inceput sa decada incepand cu anii 1950.
Clima este de tip mediteranean. Verile sunt calde iar temperaturile maxima in luna august este de 33oC, iar
iernile sunt blande si temperaturile nu coboara sub 9oC. Acest climat permite cultivarea citricelor( portocali,
lamai, mandarini), a cerealelor, a vitei de vie.
Vulcanul Etna se gaseste in Catania, avand o inaltime de 3326 de metrii. Este cel mai inalt si cel mai activ
vulcan din intreaga Europa, inaltimea sa depinzand de activitatea vulcanica. Ultima eruptie a avut loc in
septembrie 2007. A dus la o dezvoltare vizibila a turismului, aici gasindu-se o multime de zone de ski alpin,
dintre cele mai importante din Europa. Pana la altitudinea de 2600m se poate urca cu telefericul si se poate
ajunge si cu masina pana la locul de parcare Etna Nord, de unde se poate pleca cu jeep-ul sau pe jos pana la
craterul “Sapienta”
Palermo este capitala regiunii Sicilia, un centru cultural si de afaceri important, remarcandu-se prin
arhitectura si atmosfera sa distinsa. Detine obiective turistice deosebit de importante printre care sunt si: Palazzo
Chiaramonte, Palazzo Abatellis, Muzeul Arheologic Regional( unul dintre cele mai importante muzee),
catedrale si bisericii.
Catania este al doilea oras ca marime din Sicilia situat pe coasta de Est, la sud de Vulcanul Etna. Este locul
in care a fost infiintata prima Universitate din Sicilia.
Messina este al treilea cel mai mare oras din Sicilia, fiind fondat de colonistii greci in secolul VIII iCr.
Initial purta numele de Zancle( “ Coasta”), acest nume fiind datorat formei sale. In anul 1908 orasul este distrus
in mare parte datorita unui cutremur puternic.
Siracusa se afla in partea de est a insulei Sicilia. In anul 2005 , orasul vechi si necropola de la Pantalica au
fost inscrise pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Acesta a fost unul dintre cele mai bogate si mai
puternice orase din Grecia Antica si orasul lui Arhimede, gasindu-si moartea in timpul luptei romanilor pentru
cucerirea orasului.
- centrul istoric al Siciliei( Ortigia) cu numeroase vestigii grecesti
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- templul Agrigento
- templul Akrai
- templul Cefalu( Templul Dianei)
- Parcul Natural Maccalube, cu numeroase gheizere spectaculoase
- statiuni de cura si de tratament cu posibilitati de vindecare a diferitelor afectiuni
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