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Efter i to dage at have nydt den fantastiske  
natur på vulkanøen Stromboli sætter vi sejl  
mod den grønne ø, Salina. Vi laver et par  
badestop undervejs ved de smukke skær, der 
ligger ud for Panarea. Salina adskiller sig fra 
de øvrige øer i området ved at være helt grøn 
og frodig, så der kan dyrkes vindruer. 

Frodigheden skyldes øens ferskvands- 
kilder – noget man ikke finder på de andre  
øer i området. Det er ved at være tid, hvor vi 
skal have provianteret og fyldt vand på tanke-
ne. Vi bliver derfor skuffede, da vi bliver af-
vist i havnen ved Salina – alt er optaget. Det er  

lørdag eftermiddag, og mange italienere har 
valgt at holde weekend på den dejlige ø. Vi  
vælger derfor at fortsætte de seks sømil mod  
Lipari, hvor vi ved at der er masser af plads.

FlyveFisk i cockpittet 
Mens vi nyder den rolige sejlads, råber børnene 
pludselig: ”Se en fisk i cockpittet.” Vi har fået  
besøg af en lille blå flyvefisk. Vi har ikke  
set, at der er flyvefisk i området, og hjælper  
hurtigt fisken tilbage i sit rette element. Vi for-
søger at holde udkig efter flere flyvefisk, men  
de er meget svære at få øje på med deres blå 

i Forrige udgave aF Bådmagasinet Fortalte vi om vores Første uge 
ved de Æoliske øer nord For sicilien, hvor vi Bl.a. Besøgte  

aktive vulkaner. her FortsÆtter vi turen rundt i øriget. 
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I bunden af Havoksens grotte, oplever vi de mest fantastiske lysrefleksioner.

farve imod det azurblå Middelhav. Vi sejler plat  
læns langs østsiden af Lipari, og flere gange 
lyder der små ”dunk” ude fra stævnen. Vi 
støder ind i de mange pimpsten, af vulkansk 
oprindelse, der ligger og flyder i vandet. Søn-
dag formiddag finder vi et supermarked på  
Lipari, og får provianteret, inden vi igen sætter 
sejl, og begiver os tilbage mod Salina.

havoksens grotte
Vi finder en dejlig ankerplads ud for Rinella, 
der ligger på sydsiden af øen. Det er en dejlig  
aften. Vi kan tydeligt mærke, at jo længere vi 
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bevæger os mod vest i denne øgruppe, som  
italienerne selv beskriver som ”De syv juveler”, 
jo mere øde bliver der. Vi er nu langt fra noget, 
der minder om turistbåde og masseturisme. 
Næste dag begiver vi os endnu længere vest- 
på mod Filicudi. Den karakteristiske kegle- 
formede ø dukker langsomt op i varmedisen.

På sydvestsiden af øen ankrer vi op ud for 
”Blue Marino”, havoksens grotte. I gummi- 
båden sejler vi ind i grotten med det besyn-
derlige navn. Halvt inde i den dybe grotte  
finder vi ud af, hvad der kan have givet den  
sit originale navn. En sagte stønnen, fra noget  
der godt kunne komme fra et fabeldyr som  
en havokse, byder os velkommen. 

De svage dønninger, der ruller ind i grot-
ten, danner nogle helt specielle lyde, som vi 
aldrig har oplevet magen til. Inde i bunden 
af grotten går vi i land på de runde småsten. 
Vi bliver betaget af det imponerende lys-spil, 
hvor solens refleksioner aftegner de mest for-
tryllende mønstre. Endnu en gang overraskes 
vi af de flotte naturfænomener, der findes i 
dette farvand. 

driverliv i perFekt seJlerveJr
Vi kaster anker ved den imponerende Canna 
klippe, der ligger lige ved siden af grotten. Den 
rejser sig som en obelisk 80 m over havet, og er 
meget højere end den er bred. Næste morgen 
ruller vi sejlene ud, og sejler for en pragtfuld 
halvvind gennem det varme Middelhav mod 
Salina. Vi gør holdt ved de smukke klippe- 
formationer på øens vestside. Her ligger ”Grotte  
del Perciato” med et kæmpestort hul midt i 
klippen lige overfor stedet, hvor halvdelen af 
en gammel vulkan er styrtet i havet. Det halve 
vulkankrater, der står tilbage, danner i dag et 
kæmpemæssigt amfiteater, med en fin udsigt til 
den flotte klippe. 

middag med udsigt 
Godt mætte at det flotte scenarie sejler vi mod 
havnen i Salina. Vinden har det med at dreje  
rundt om de høje kegleformede vulkanøer,  
således at den enten er stik imod, eller ret  
agten ind. Vi ankrer op udenfor havnen, hvor 
der findes en glimrende ankerplads. Vi mærker 
straks, at vi er vendt tilbage til området, hvor 
der kommer mange flere turister. Vi ligger i 
alt ca. 50-60 både for anker, samtidig med at 
havnen bliver fyldt. 

I eftermiddagsvarmen tager vi en dukkert 
i det varme vand, mens vi taler om, hvor stor 
en fordel vi har af at være af sted i ”egen” båd.  
Det giver oplevelser, som man kun får når 
man er sejlende. Vi har denne gang reser- 
veret plads i havnen, og får den straks anvist 
da vi sejler ind. 

Øen lever til fulde op til sit ry, og de mange 
ferskvandkilder, der findes på øen, får blom-

1 |  På Salina dyrkes der vin op ad de to vulkaners sider.

2 |  Den imponerende klippe ”Grotta del Perciato” på vestsiden 
af Salina.

3 |  Ved de smukke skær uden for Panarea oplevede vi 
undersøisk vulkanskaktivitet.
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sterne overalt til at stå i fuldt flor. Vi finder en 
restaurant, hvor vi nyder en dejlig middag, med 
udsigt til vulkanen Stromboli, der er i udbrud 
seks gange i timen.

her vil Jeg åBne en Butik
Inden vi næste morgen forlader øen slentrer 
vi rundt i de smukke gader. Vi provianterer i 
byens butikker, og hver gang slår det os, hvor 
god tid italienerne har. Her er intet stress og 
jag. Den afslappende stemning spreder sig også 
til os selv. I et øjeblik af feriekuller får jeg den 
tanke, at her vil jeg åbne min egen butik. 

Når vi træder ind i butikkerne, bliver vi budt 
velkommen af mindst tre personer, selv om 
vi er de eneste kunder. Den ene hjælper med  
at finde varerne, den anden regner ud, hvad  
vi skal betale, og den tredje person pakker  
varerne ned i poser, før han giver os dem i  
hånden, og hjælper os ud. Herefter fortsætter 
de med at fortælle hinanden historier, de sand-
synligvis har fortalt hundredvis af gange! 

De ville få et chok, hvis de i Danmark blev 
mødt af en ekspedient bag en maskine, der  
siger ”bip” hver gang en vare trækkes forbi. 
Og som efter at have spurgt: ”Skal det være 
på beløbet?” slutter af med at knuse varerne 
med et flytbart skillerum. 

ingen ødelagte skylights
Efter en oplevelsesrig ferie i et godt farvand 
mellem de syv juveler bliver vi modtaget af 
en lettere bekymret basechef i Sant’Agata di  
Militello. Manden fra Kiriacoulis lyser dog 
op i et stort smil, da vi kan fortælle, at vi ikke 
har haft nogen uheld. Han har lige modtaget 
to både hvor genuaskøderne har rykket for-
lugerne af under sejladsen. 

veJen ender ved hotellet  
Vi har besluttet os for, at vi gerne vil bruge et 
par dage på at holde ferie på Sicilien. Tidligere 
har vi oplevet et antiklimaks, når vi har valgt 
at overnatte på et ”McDonalds” hotel i for- 
længelse af vores sejlerferie. 

Det italienske turistbureau, In Italia, har 
anbefalet hotel La Collina dei Nebrodi, der 
ligger langt oppe i Nebrodibjergene. Vi finder 
hotellet der, hvor vejen ender, og erstattes af 
en gedesti. Herfra kan vi nyde den mest stor-
slåede udsigt fra hotellet og swimmingpoolen 
ned over den pittoreske bjergby San Marco 
d’Alunzio med Middelhavet og de Æoliske øer 
i baggrunden. 

Der er kun syv værelser på hotellet og lyn-
hurtig er vi på fornavn med de øvrige gæster. 
Hver aften serveres en fire retters menu med 
sicilianske specialiteter med en tilhørende for-
klaring. Det er et spændende ophold, der på en 
fin måde afslutter vores to ugers cruise rundt 
imellem de Æoliske øer.

1 | De maleriske fiskerjoller i havnen på Salina.

2 | En stille aften for anker på sydside af Salina.

3 |  Der er meget frodigt på den grønne ø Salina.

4 |  Den storslåede udsigt fra hotellet ned over San Marco d’Alunzio og Middelhavet.

praktisk inFo
Rejsearrangør med yderligere info og brochurer:
SunWay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tlf. 86 34 00 10
www.sun-way.dk 

Oplysninger om tog, bus, hoteller etc.:
In-italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tlf. 33 15 13 13
www.in-italia.dk   

Rejsen til Sant’Agata di Militello: 
Flyforbindelse fra Danmark eller Hamborg til 
Catania eller Palermo. Pris pr. person fra ca. . . . . . 1500 kr.
Herefter tog eller bus til Sant’Agata di Militello.
Offentlig transport på Sicilien er billig.

Navigation:
Meget enkelt. Der kan sejles overalt hvor der er vand.

Sprog:
I turistområderne går det fint med engelsk og tysk.

Havne og ankerpladser:
Der er reelt kun havne på Lipari og Salina, men der er mange 
gode ankerpladser, hvor det er let at ankre op, og tage jollen 
ind til land. Naturoplevelserne er helt i top.
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tips til turen
✓Udnyt basechefens viden om området. En ½ time 

investeret her giver en meget bedre ferie.

✓Pas på at åbne skylights og vinduer ikke
bliver revet af, når man sejler for sejl.

✓Kald havnen i Salina over VHF-radioen,
og reserver en plads i god tid.
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