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Medelhavets största och mest omväxlande ö ligger som en historisk hållplats mellan
Afrika och Europa. Präglat av sitt yviga förflutna är Sicilien en italiensk outsider. Stolt
och egensinnig. Den bjuder på magiska platser med allt från historiska och klippiga Ta‐
ormina till maffians Palermo och Trapanis vackra fiskebyar och stränder, för att inte
nämna den hisnande vulkanen Etna. I vissa byar har tiden stått stilla och det är en upp‐
levelse att komma ut på landsbygden. Här finns flera härliga femstjärniga boenden.
Vill du ha puls är det däremot storstäderna som gäller, med fantastisk shopping där de
flesta modehus, inte minst italienska, är representerade. Precis som i övriga Italien är
det fokus på mat och Siciliens beskrivs som en miniatyr av den italienska kulinariska
kartan. Här finns det mesta av det bästa.
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RAGUSA/SALINA
I Ragusaprovinsen upplever du äkta italiensk atmosfär. Med ett solsäkert
klimat och underbara sandstränder har regionen blivit en riktig semes‐
terfavorit. Särkskilt bland italienarna själva. Staden Ragusa tillhör världs‐
arvet sedan 2002 och är mycket vacker.
Ön Salina är liten och du tar dig snabbt runt på de slingrande vägarna.
Här upplever du mest sol, vinrankor, fågelsång, kristallklart vatten och
spektakulär natur. Oavsett årstid. Salina är en av Italiens mest eftertrak‐
tade getaways.

HOTEL EREMO DELLA GIUBILIANA
www.eremodellagiubiliana.it
Det här magiska femstjärniga hotellet bjuder in till
en lugn och avkopplande stämning. Hotellet prä‐
glas av en gemytlig siciliansk charm och lyxen är
påtaglig. Välrenommerat hotell och mångas favo‐
rit. Privat landningsbana.
Pris: Juniorsvit från €545 per natt.

CASTELLO CAMEMI RESORT
www.castellocamemi.com
Mycket vacker slottsbyggnad från 1400‐talet, som
tills för några år sedan var helt övergiven efter att
ha verkat som sommarbostad åt kungligheter
under århundraden. Numera är slottet återställt,
och med tidstypiska möbler och ursprungligt ma‐
terial gör man en resa i det förflutna. Hotellet
hyser 14 lyxiga sviter.
Pris: Juniorsvit från €375 per natt.

CAPOFARO MALVASIA & RESORT
www.capofaro.it
På ön Salina finns en magisk plats. Den lyxiga re‐
sorten har 18 smakfullt inredda sviter med utsikt
över det kristallklara Medelhavet och de omgi‐
vande vinlundarna. Avskildhet är förnamnet. Att
den stora vinproducenten Tasca dʹAlmerita driver
resort en gör inte saken sämre. Vinkällaren är om‐
talad. Och de sju hektar odlingarna likaså.
Pris: Juniorsvit från €650 per natt.
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ETNA
Att bo nära Europas högsta aktiva vulkan är något magiskt. Uppe på top‐
pen är marken varm och det pyser ur flera kratrar. Utsikten från Etnas
fruktbara sluttningar är slående och det är en fröjd att vandra här på vå‐
ren. Många stora vinproducenter finns här.

ZASH COUNTRY BOUTIQUE HOTEL
www.zash.it
I den härliga badorten Riposto ligger detta fantas‐
tiska designhotell, som är en gammal omgjord
herrgård med mycket exklusiva och smakfulla ma‐
terialval. Rummen kombinerar charmen i den
gamla herrgården med modern lyx. Flott, elegant,
privat och spatiöst.
Pris: Juniorsvit från €250 per natt.

VILLA NERI RESORT & SPA
www.hotelvillanerietna.com
Vill du bo lyxigt, avskilt och exklusivt ‐ nära den ry‐
kande vulkanen ‐ är detta stället. Hit kommer du för
att hitta välbefinnande och harmoni. Spaavdelning‐
en är underbar och behandlingarna görs med eko‐
logiska, sicilianska ingredienser. Rummen är lyxigt
inredda och väl tilltagna.
Pris: Juniorsvit från €250 per natt.
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MONACI DELLE TERRE NERE
www.monacidelleterrenere.it
På sluttningarna av Etna, i en aristokratisk villa
från 1900‐talet, ligger detta läckra boutiquehotell.
13 exklusiva sviter erbjuds med utsikt över havet
och vulkanen. Stort miljöfokus och allt som odlas
på gården är ekologiskt.
Pris: Juniorsvit från €320 per natt.

1. Monaci delle Terre Nere
2. Monaci delle Terre Nere
3. Zash Country Boutique Hotel
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Bilder från Ragusaprovinsen

66

SÓ SAFARI

SÓ SAFARI 6 7

BEST OF SICILY

& ELBA

BEST OF SICILY

& ELBA

TAORMINA
På Siciliens östra kust ligger den berömda orten Taormina som är en
populär destination för Europas kulturella elit, kungligheter och Italiens
jetset. Det är en brant liten stad med massor av trappor och den ligger på
en klipphylla ovanför Naxosbukten. Taormina har sedan länge varit den
lyxigaste semesterorten på Sicilien.

VILLA SANT'ANDREA
www.hotelvillasantandrea.com
Vill du komma till paradiset har du kommit rätt.
Omgiven av grönskande, subtropiska trädgårdar
behåller Villa Sant’Andrea sin charm av en privat‐
bostad och gör upplevelsen intim och exklusiv.
Eleganta rum och sviter med hänförande utsikt
över den privata bukten och stranden. Ligger lite
utanför byn.
Pris: Juniorsvit från €1100 per natt.

HOTEL METROPOLE TAORMINA
www.hotelmetropoletaormina.it
Detta eleganta och lyxiga femstjärniga hotell är en
riktig pärla. Hippt och sofistikerat. Modernt nyre‐
noverat. Ligger i det gamla hjärtat av Taormina. På
kvällarna njuter du av en kvällsdrink och jazz på
terrassen. Presidentsviten är något himmelskt. På
taket finns en jacuzzi med panorama utsikt för alla
hotellets gäster.
Pris: Juniorsvit från €780 per natt.

1

2

3

4

THE ASHBEE HOTEL
www.theashbeehotel.com
Det här femstjärniga hotellet, med gammaldags stil,
ligger mitt i centrum och öppnade redan 1908. Njut
av en god lunch på verandan med utsikt över infi‐
nitypoolen, havet och den lummiga trädgården
med citroner, mandariner och grapefrukt. Äter du
inte frukost i sviten serveras den på takterrassen
med häpnadsväckande vy.
Pris: Juniorsvit från €650 per natt.

1. Villa Sant'Andrea
2,3. The Ashbee
4. Villa Sant'Andrea
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ELBA
Njut av denna gröna och lummiga lilla ö i den toskanska skärgården. Elba
är charmerande, full av olikheter och trots att ön bara är 4 mil lång finns här
mycket att upptäcka. Bland annat ett dussintal vackra vikar och ett 70‐tal
stränder, flera helt privata. De vildväxande orkidéerna är fascinerande och
det finns upp till 16 arter på ön. Ön har en fantastisk natur tack vare sitt läge
i nationalparken och det turkosa havet som omger ön är den största marina
parken i Europa. Här finns naturligtvis flera exklusiva resorter som alla
skämmer bort dig på bästa sätt. Några är helt unika i sitt slag. Ett besök i
huvudorten Portoferraio är att rekommendera, såväl som den vackra gam‐
la fiskeorten Marciana Marina. Maten och vinerna är fantastiska på hela ön
och det är tydligt att Elba tillhör Toscana. Ön är långt ifrån lika turistexplo‐
aterad som övriga Italiens öar och du har skön avskildhet här. Det är lätt att
ta sig hit antingen med flyg eller med din privata båt.

BAIA BIANCA SUITES
www.baiabiancarelais.com
Ett av öns nyaste och lyxigaste getaways. Modern
stil med genomgående ljusa och vita materialval i
fängslande miljö. Här bor du några steg från stran‐
den med fin sand och kristallklart vatten och en
omgivande lummig trädgård med flera lusthus
där du gärna drömmer dig bort en stund. De stör‐
sta sviterna har egen pool. Baia Bianca Suites är
unikt i sitt slag och något oupptäckt och exklusivt,
en magisk plats. Solnedgången har aldrig varit så
vacker som här.
Pris: Juniorsvit från €695 per natt.
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HOTEL VILLA OTTONE
www.villaottone.com
I en omgivande vacker park ligger detta fantastiska
femstjärniga hotell som har allt du kan förvänta dig.
Den stora villan härstammar 1920‐talet och är
mycket charmerande. Utsikt över viken Portoferra‐
rio och en strand som ligger vid dina fötter. Av‐
skildheten är påtaglig. Tennisbana, gym och spa.
Önskar du ännu mer ”privacy” kan du boka en se‐
parat stuga eller villa på området. En oas i paradi‐
set. Lätt att lägga till med egen yacht.
Pris: Juniorsvit från €395 per natt.

HOTEL HERMITAGE

1. Hotel Villa Ottone
2. Baia Bianca Suites
3. Hotel Hermitage
4. Baia Bianca Suites

70

SÓ SAFARI

www.hotelhermitage.it
Detta femstjärniga hotell gör dig inte besviken.
Rummen är rymliga, alla med en vacker utsikt
över den lilla viken med privat strand och det kris‐
tallklara vattnet. Flera infinitypooler och jacuzzi.
Här finns även en golfbana med 9 hål samt tennis‐
banor, dykcenter och vattensporter. Conciergeser‐
vicen är omtalad. Du blir snabbt bortskämd och
omhändertagen här. Alla sviter har generösa ter‐
rasser ut mot havet.
Pris: Juniorsvit från €890 per natt.
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