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Trapani en Italio

Trapani troviĝ as Trapani troviĝ as 
piede de la Monto 
Erice. La antikva 
nomo de la urbo 
estis Drepanon. 
Dum la Mezepoko 
ĝ i estis grava 
centro de 
mediteranea 
komerco.



Itala urbo de 70.404 loĝ antoj, Trapani estas ĉ efurbo 
de sicilia provinco. Konata kiel la urbo de la salo kaj 
velado, ĝ i antaŭ e disvolvis prosperan ekonomian 

aktivecon danke al la obteno kaj komercado de salo.



La ekonomio estas nun bazita sur la 
sektoro de servoj kaj fiŝ kaptado. Fiŝ oj, 
speciale tinusoj, estas la vera motoro de 

la ekonomio.

Fiŝoj      /   Bazara placo



Gvatturo
Artefakto el koralo

Korala Madono 



La salejoj
natura rezervejo



La salejoj estas ĉefe artefarita medio, konstruitaj dum 
jarcentoj per elprenado de tero el la maro, kreado de 
novaj basenoj kaj forŝovado de la marbordo je kelkaj 
kilometroj. Kvankam artefaritaj, la salejoj 
reproduktas naturan medion: la lagetojn, kiuj, 
kvankam en malsamaj formoj, ekzistis antaŭ la kvankam en malsamaj formoj, ekzistis antaŭ la 
kreado de salejoj.



Ricevado de salo

• Oni fluigas marakvon en naturajn basenojn, hom-
faritajn. Danke al la varmeco de la suno la akvo forvaporiĝas 
kaj la natria klorido sedimentiĝas. La paŝoj de prilaborado 
estas :
lavado
centrifugado
muelado
centrifugado
muelado
sekigado
mekanika elektilo
vid-elektilo
ensakigado
enpakado
enpaledado
sendado



Monumentoj



Preĝ ejoj



• Ne for de Trapani, sur la pinto de izolita 
monto, je 751 m super la marnivelo, situas, 

protektita de la naturo, solena kaj soleca, eta 
kaj belega juvelo de nia provinco. Konsistanta 

el mallarĝ aj kaj sinuaj stratoj, tipe 
mezepokaj arkaĵ oj, ornamitaj kortoj kaj 

malgrandaj vendejoj, ĝ i ankoraŭ  tenas sian 
originalan ĉ armon neŝ anĝ ita.



Kuirarto estas kulturo

• Surtabligi Sicilion estas kvazaŭ foliumi 
paĝojn pri historio. Longa historio de pli ol tri 
mil jaroj, kiu alŝipas en la bordojn de ĉi tiu 
insulo: alloga, fruktodona kaj sunplena loko insulo: alloga, fruktodona kaj sunplena loko 
ĝuste en la koro de Mediteraneo. Ĝi estas 
rakonto parolanta la lingvon de multaj homoj 
kiuj venis ĉi tien, eskapantaj militojn kaj 
ŝiprompiĝojn, portitaj de sci-soifo kaj de 
komerco.



Manĝ aĵ oj
unuaj  pladoj



Ĉ efaj pladoj



dolĉ aĵ oj




