
POTOVANJE  NA  KORZIKO, 

ki je postalo

POTOVANJE  NA  SICILIJO

26. do 28. april 2018
(ali 2 dni in pol, 

prevoženih 1601 km)

Lilijana in Matjaž Pelc



V začetku marca sva planirala potovanje na Korziko, najprej sva zaprosila za 

edina dva dni dopusta, ki ju lahko izkoristiva v času pouka. Ko je bilo 

odobreno, sva pregledala relacije trajektov, rezervirala spanja, ki jih lahko 

odpoveva tik pred odhodom. Par dni pred odhodom sva preverjala 

vremensko napoved in ker nikakor ni napovedovala lepega vremena, sva tik 

pred zdajci odpovedala rezervacije in se odpravila na Sicilijo. 

In zdaj prebirate Potovanje na Sicilijo.



Mesola

Salerno

1.nočitev – Mesola, 409 km
2. nočitev –Salerno, 680 km
3. nočitev – Santa Venerina, 512 km 

Santa
Venerina



Italija pokriva območje 301.338 km2, 
Slovenija 20.273 km².
Prebivalcev ima 61.855.120, 
Slovenija pa malček preko 2.000.000 ☺

Glavno mesto Italije je Rim (je tudi 
največje mesto), v katerem živi več 
prebivalcev kot v celi Sloveniji. 

Valuta: € (evro)

Himna
https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc

Več o Italiji na 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija

https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija


V četrtek, 26. aprila 2018, sva se ob 13.10 odpravila na pot proti Siciliji. 



Pot naju je vodila po že znanih cestah, ki sva jih prevozila oktobra na poti v Neapelj.



Prvi hip je zgledalo, kot da ladja stoji na suhem, pa ni. 



Po 400 km in bolečih ritih je čas za iskanje spanja. Preverjam, če Booking kaj 
ponuja in kakšne so tukaj cene. Booking v bližini ne ponuja ničesar. 



Pa sva šla vprašat v hotel Felice, kakšne imajo cene – 55 € za oba. Vzameva. Soba 
je bila velika in z balkonom.



Kratek sprehod po kraju Mesola. Tokrat je šel Matjaž sam iskat, če imajo kje 
kakšen market. Ugotovitev: Ali je zaprto ali pa je propadlo. 





Včeraj (25. aprila) je bil v Italiji praznik – dan osvoboditve, zato je še povsod 
polno ostankov veselic. 





27. april, novemu dnevu naproti. Tu pa se dela sok ☺



Komunala na delu.





Nov prevoz se kar sam ponuja.









Gneča se že začenja.



Tudi vročina že pritiska, temperature so se povzpele do 32. Midva pa polne 
kufre zimskih cot, hahahaha.



Prisrčne ozke ceste. 



Zanimiva mesta.



Lepa pokrajina.



Ob poti prijetno diši. Po dveh dneh sem imela teh vonjav že preveč. Še sreča, da 
nimam alergije, ker bi me pobralo. Cveti ni da ni. 



V dolini vročina, v gorah pa še sneg. Bi se prileglo malce hladu. 



Bezeg v cvetju. 



Gneča proti Neaplju. 



Kratka pavza.



Današnja runda je bila dolga 680 km. Prespala sva v Salernu. Sobo sva rezervirala 
preko Bookinga eno uro pred prihodom – 50 € z zajtrkom, nisva pa pričakovala 
takšnega razkošja. Prispela sva okoli pol devetih.









Vse to samo za naju. Očitno gostom zelo zaupajo, saj imajo v omarah polno 
porcelana in kozarcev.



Tudi družinskih fotografij ne manjka. Seveda so zdaj že vsi starejši. 



Škoda, da nisva mogla ostati več dni. A če bova še kdaj potrebovala: La Vecchia
Fattoria, Via San Nicola di Giovi 11, 84133 Salerno. V garmin moraš nastaviti 
številko 42 in iskati številko 48, potem pa zagledaš kažipot za številko 11 in po 
stmem bregu navzgor, skoraj do konca. 



Včeraj je motor malček trpel po klancu navzgor, zato pa midva danes lahko uživava 
v krasnem razgledu na mesto. 



Čudovita je tudi okolica apartmaja.



Sinoči je kmalu za nama prispel še en par. 





Ob dogovorjeni uri (ob osmih) naju je čakal zajtrk. 



Gospa nama je pripravila tudi neapeljsko tradicionalno sladico – sflogliatello. 
Dobila sva tople. Zelo okusno pecivo – testo je podobno listnatemu, polnilo pa 
vanilijevi kremi.  



Še malo sprehoda po okolici. 



Žal je treba naprej. Spanja še nisva rezervirala, ker nimava pojma, kako bo s 
trajektom. Sem pa prejšnji večer poiskala 4 apartmaje, ki bi prišli v poštev.









Izvoz do bencinske je bil dolg skoraj 2 km, na koncu pa je vse zaprto, v propadanju. 



Nisva bila edina, ki sva se do sem pripeljala zaman. 



Na drugi strani pa delujoča bencinska. Če si z bencinom na hlapih, je to kar kruta 
situacija. 







Spet malo počitka. Tovornjak na moji desni je tudi peljal na Sicilijo. Smo se malo 
pogovarjali in srečali na trajektu.  



Ožgana drevesa.



Teh spojev je bilo do Sicilije preko 300. Vsakega je najina hrbtenica dobro čutila. 









Tudi oni gredo na Sicilijo. 



Ob kavici bo prijal še sendvič.



A v nadaljevanju vožnje je na vsakem spoju hotel prilesti nazaj na svetlo.



Za kres je še prehitro. Ni čudno, da so tu pa tam ožgana drevesa. Ogenj hitro uide 
kontroli.  



Sicilijaaaaaa. 





A prej bo treba še na trajekt.



Vrsta ni bila omembe vredna.



Karta je kupljena, dve osebi in motor 10 €, vožnje bo za pribl. 20 minut.



Čakamo na štart.



Trajektov je en kup. Seveda so polni tovornjakov. 



Pa se premikamo. 





Če dobro pogledaš, je najin motor parkiran med sodi in tovornjakom na levi strani. 
Zanimivo, kako je svet mali. Tovornjak je imel registracijo Rzeszow-a (Poljska), kjer 
sva lani poleti prespala na poti domov.





Zdaj je pa zadnji čas za rezervacijo. Prvič se mi je zgodilo, da je bil app razpoložljiv, 
po rezervaciji pa sem dobila mail, da je zaseden. Seveda je bil denar že odtegnjen, 
vračilo bo pa trajalo od 7 do 12 dni.  





Messina



Skrbi so odveč, nov apartma je izbran in naju pričakujejo. 



Izkoristijo vsaj cm prostora. Ni šans, da lahko hodiš med njimi.







Lepote Sicilije 





Večerja leži kar na cesti. Nekaj minut pred nama je s tovornjaka padlo par zabojev 
zmrznjenega mesa.  



Ne, to ni kakšno mesto. No, pravzaprav je, le da je to poslednje mesto v našem 
življenju. 





Etna



Ker sva rezervirala le uro pred prihodom, sva morala še malo počakati, da so 
utegnili počistiti do konca. A se je splačalo.



V vazi so prave vrtnice.







Tudi to spada k najinemu prebivališču za 50 € na noč. Privat parking na zaprtem 
dvorišču, top Wi-Fi. Naslov: Il Canneto, Via Giordano Bruno 1, 95010 Santa Venerina



Ob prihodu so naju postregli z grapo in s sicilijanskim amarom. V bližini je destilarna, 
ki pa na zunaj ni zgledala nič kaj imenitna.  





V prvi apartma sva prispela v soboto, 28. aprila 2018, ob 18.10 ☺. 
Prevozila sva 1.601 km. 



Se nadaljuje. Upam, da kmalu ☺


