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Takole smo potovali
3850 kilometrov

12 dni

550km s trajekti

2 motorja

4 potniki



Sicilija
Sicilija (pogovorno: sičìlja) je avtonomna 
pokrajina v Italiji, s posebnim statusom 

25.710 km² največji ter s 5,1 milijona 
prebivalcev najbolj naseljen otok v 
Sredozemskem morju. 

Nahaja se na skrajnem južnem delu 
Italije in na sredini Sredozemskega 
morja. 

Sicilija je poznana po svetovno 
priznanih vrhunskih vinih, proizvodih iz 
medu, znani sardelni pasti in keramiki. 

Njihove tržnice so paša za oči in ušesa. 

Sicilska mesta povezujejo lepe in 
kvalitetne ceste.

Simbol Sicilije in osončja je Trinacria in simbolizira tri pomembna 
zgodovinska mesta, ki tvorijo trikotnik:
RT Pachino - Sirakusa
RT Peloro - Messina
RT Libero - Marsala



O Siciliji
Če želite odkriti zgodovino in kulturo zahodnih civilizacij je 
Sicilija pravi izbor za vas. Čar Sicilije je v njeni raznolikosti 
ter mešanici grških, rimskih in ostalih arhitektur. Odkriva 
nam grške templje in amfiteatre, rimske trdnjave, 
normanske-arabske-katalonske cerkve in palače, 
srednjeveške gradove in cerkve iz gotskega in baročnega 
obdobja. 

Sicilije ne smete zapustiti brez koščka lave, katerega boste 
vzeli za spomin na največjem evropskem ognjeniku Etni.

Gostoljubnost, odkritost in prijaznost domačinov je 
neizmerna. Zaradi težkih pogojev preživetja so polni 
energije in volje do življenja. Velik poudarek dajejo družini, 
veri, prijateljem in neverjetno skrbno negujejo svoje običaje 
in navade, ki jih prenašajo iz roda v rod. Prisrčen objem in 
pomoč lahko pričakujete na vsakem koraku.

Odtod izvira tudi Mafija in vsi vladarji podzemlja, ki 
ohranjajo vse zgoraj naštete lastnosti. Ko človek stopi na 
Sicilijanska tla, to stori s spoštovanjem, v srcu pa ima še 
vedno kanček strahu, ki ga nosi s seboj po tej čudoviti 
deželi.



Zgodovina Sicilije 
Prvotne prebivalce Sicilije so sestavljala tri plemena: Sikanci
(Sicani), ki so prišli iz Iberskega polotoka okoli leta 8000 p.n.š.; 
Elimljani (Elymians), ki so prišli iz Egejskega morja; ter Sikulci
(Sicels), ki so prišli iz kontinentalne Italije okoli leta 1200 p.n.š..

Okoli leta  750 p.n.š. so pričeli Sicilijo kolonizirati Grki in jo tudi v 
zelo kratkem času asimilirali v helensko kulturo. To se vidi po 
mnogih templjih

Rimsko carstvo, ki je imelo težnje po Siciliji, se je pričelo vojskovati 
z Grki za prevlado na otoku in pričele so se Sicilijanske vojne. Leta 
242 p.n.š. je postala Sicilija prva rimska provinca izven Apeninskega 
polotoka in je taka ostala dolgih 700 let. Kljub temu, da so Rimljani 
poskušali uvesti latinski jezik, je Sicilija ostala v kulturnem smislu 
še vedno grška. Krščanstvo se je pojavilo na otoku okoli leta 200.

Po padcu rimskega cesarstva so Sicilijo leta 440 zavzeli Germani 
(Vandali), njih so porazili Goti (Skandinavci). Vzhodni Goti, t.i. 
Ostrogoti pa so jo osvojili leta 488 pod vodstvom Teodorika Velikega 
(Flavius Theodoricus) in jo tudi izgubili v vojni z Bizantinskim 
cesarstvom, ki je imelo kasneje Sicilijo za izhodišče za osvajanje 
Italije. Arabsko kulturo najdemo v arhitekturi zgodovinskih objektov 
in cerkva.

Grški tempelj 
v Selinuntu

Rimski 
amfiteater 

Cerkev svetega 
Ivana – arabska 
arhitektura

Karta položaja plemen



Zgodovina in ljudje na Siciliji
V11. st so Sicilijo, pod vodstvom Rogerja I, osvobodili Normani. Glavno mesto je bilo Palermo.
Leta 1130 je Sicilija postala kraljevina in je bila ena najbogatejših držav v Evropi. Ko je po enem stoletju
izumrla normanska dinastija Hauteville, se je potomka Konstanca poročila s Henrikom VI in je krona
pripadla švabski dinastiji Hohenstaufen. Zaradi spora z papežem, je le ta okronal Karla I iz francoske
dinastije Angevin kot kralja Sicilije.
Nezadovoljni Sicilijanci so v uporu imenovanem Sicilijanska večer pobili skoraj 4000 Francozov.
Leta 1860 postane Sicilija del Kraljevine Italije. Leta 1946 postane avtonomna pokrajina Republike
Italije.
Zgodovino Sicilije sta zaznamovala še dva velika potresa, leta 1542 in leta1693.

Sicilijanci so prijazni in gostoljubni ljudje. Težki življenjski pogoji, vihrava zgodovina je vplivala na njih
v taki meri, da na življenje gledajo z drugega zornega kota; so izredni optimisti, polni energije in volje
do življenja.
Velik poudarek dajejo družini, prijateljem, veri in neverjetno skrbno negujejo svoje običaje in navade, ki
jih prenašajo iz roda v rod.
Tako se je do danes ohranil tudi »MUZZUNI«, eden izmed najstarejših in najizvirnejših običajev v

Evropi. Praznujejo ga vsako poletje, 13. junija, predvsem v notranjosti otoka. Bistvo praznovanja je
krašenje drevesa z nakitom. Čim bogatejše je drevo, tem več možnosti je, da si bo dekle našlo ženina.

.



Podnebje 
PODNEBJE
Sicilija ima mediteransko klimo 
– topla pomlad in jesen, vroče 
poletje in mrzla zima. 
Na jugu je vpliv afriških tokov –
veter Scirocco, ki pride iz 
Sahare povzroči temperature 
nad 45°C.
Poleti pade na določenih 
področjih zelo veliko padavin, 
tako da imajo na Siciliji 
italijanski rekord: 702 mm 
padavin v enem dnevu. 
Nasprotno pa se na drugem 
koncu otoka ukvarjajo s 
pomanjkanjem vode.

Bajkerska sezona traja od maja  
do oktobra



Prvi dan – sobota 22.4 do Neuma
Povezava Google

Sneg na Plitvicah

Po jadranski magistrali od Splita

Obvezen postanek v Omišu

Prenočišče piskali v Neumu – sicer 
preko Bookinga:

Pension Babić

Zelo prijazen lastnik

Obilen zajtrk – hotel nam je dati še za 
na pot. 







Drugi dan – Nedelja 22.4 do Drača
Povezava Google

Po magistrali mimo Dubrovnika

Preko Trebinja in prelaza Klobuk

Mimo Nikšiča v Podgorico

Rahel dež od Nikšiča do Podgorice

Kosilo v „Pečenjari“

Ob Skadrskem jezeru mimo Tirane v 
Dürres – po naše Drač

Cesta solidna 

V Albaniji od meje magistralka

Vožnja ponekod na polno

Treba je zelo paziti – lahko manjka 
tudi kakšen pokrov na jašku.


