
Пътуване до Сицилия - страната на “мафиозите” 

Евелина и Георги Истилиянови, 11в клас 

Дойде дългоочаквания за нас ден, в който да полетим към нова за нас 

дестинация.  След изморително  пътуване към страната  на 

“мафиозите”при пристигането ни на летището трябваше да изчакаме 

превоз да дойде  да  ни вземе и да ни закара до хотел “Faro” в малкото 

градче  Капо д‘Орландо. 

На следваща сутрин ни посрещна италианската група, запознахме се с 

всички и потеглихме към училището, в което беше предвидена работна 

среща с цел запознаване на екипите и представяне на националната кухня 

на всяка страна.   

 След обедна пауза посетихме селцата Кастелбуоно и Кефалу с цел 

опознаване на местната култура. 

 



 Вечерта посетихме пицария и пробвахме няколко вида пици, които бяха 

великолепни на вкус.  

Вторият ден мина в посещение на други две селца Таормина и Милацо, 

където разгледахме амфитеатъра с изглед към вулкана Етна.  

 

 

 Вечерта излязохме да вечеряме заедно с новите ни приятели и те ни 

разведоха из Капо д‘Орландо. По време на разходката улиците ухаеха на 

портокал и мандарина и на всеки метър имаше такова дръвче. Беше 

приказно. 

През третия ден трябваше всяка държава да представи клипчето и 

презентациите, което бяхме предварително подготвили по важни 

социални  проблеми като: затлъстяване; замърсяването на околната 

среда, насилието в училище,  и подобни , който засяга всички страни.  

Времето след това посветихме на спортни игри в училищния двор. 



 

Поиграхме малко волейбол и после ни върнаха в хотела. Целия следобед 

беше наш и решихме да си починем, а вечерта се разходихме по плажната 

ивица. 

Четвърият ден започна със среща в хотела, след което ни заведоха да 

разгледаме град Палермо, най- големия град в Сициля. Видяхме „Фонтана 

на срама“ , първия дворец, който е построен от испанци, стара църква 

характерна за италианците , втората по големина опера в Европа.  

 



Същата вечер отидохме в училището, където се проведе прощалното 

парти. Танцувахме, пяхме и се смяхме. 

Последния ден беше целия наш. След закуска се разходихме из Capo 

d’Orlandо, ядохме сладолед и си бъбрихме, докато настана време да се 

разделим.  

Откакто сме се върнали в България, продължаваме да контактуваме с 

нашите нови приятели, пращаме им снимки от нашите детски години, 

даваме си съвети по  различни проблеми. Иначе казано станахме 

необходими едни на друг. 

 

  

 


