Italië: Authentiek Sicilië 15 dagen
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o.b.v. 2 personen, 14 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Brussel/Amsterdam naar
Catania v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 15 dagen.

Reisbeschrijving
Deze rondreis biedt een unieke kans om kennis te maken met het bijzondere binnenland van Sicilië. Proef de authentieke sfeer van het eiland en wijk af van de bekende
toeristische routes. U overnacht in typisch Siciliaanse agriturismi; landelijk gelegen
en kleinschalige accommodaties met hotelfaciliteiten. Het échte Sicilië ontdek u met
deze 15-daagse rondreis.

HOOGTEPUNTEN
1 Catania		

5 Alia

2 Noto		

6 Castiglione di Sicilia

3 Piazza Armerina

1 Catania

4 Selinunte

DAGbeschrijving
Dag 1, 2 en 3: Catania - Noto
U vliegt naar het vliegveld van Catania en haalt hier uw huurauto op. Vervolgens rijdt u naar Noto,
waar u de komende drie nachten overnacht in een agriturismo. Vanuit Noto kunt u naar de havenstad Siracusa rijden. U kunt de gehele dag deze stad ontdekken, bekijk bijvoorbeeld de resten
van het antieke Syracuse in de archeologische zone Neapolis. Dag drie staat in het teken van de
barokke stad Noto, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. In Noto vindt u veel imposante
gebouwen en kerken.

Dag 4 en 5 : Noto - Piazza Armerina
Vandaag verlaat u Noto en rijdt u verder naar Piazza Armerina. Onderweg kunt u stoppen in Ragusa.
Ragusa is een van de barokke steden die op de Werelderfgoedlijst staat. De komende twee nachten
verblijft u in Piazza Armerina. Vandaag heeft u de gehele dag om Piazze Armerina en de nabijgelegen stad Caltagirone te ontdekken. Piazze Armerina is vooral bekend door de nabijgelegen
Romeinse villa, Villa Romana del Casale, die tot de best bewaarde villa’s van de Romeinse tijd
behoort. In de villa is veel vloermozaïek te bewonderen. Caltagirone wordt gezien als ‘de keramiekstad’. Kleurrijke tegeltjes, robuuste hoofden en majolica-tegeltjes it is!

Dag 6 en 7: Piazza Armerina - Selinunte

Dag 8, 9 en 10: Selinunte - Madonie gebergte

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Van Selinunte rijdt u vandaag naar Madonie. U vervolgt de route richting Palermo. De komende
drie nachten overnacht u in het Madonie gebergte (Alia). Deze dagen kunt u genieten van prachtige, kleine, oude stadjes met een mooi natuurgebied. Denk aan Geraci en Petralia. Het vissersplaatsje Cefalù dat aan de kust ligt, domineert met de middeleeuwse kathedraal. U heeft de keuze
om ook naar Bagheria te rijden. In Bagheria kunt u barokke villa’s bewonderen, die vroeger als
uitvalsbasis dienden voor de aristocratie van Palermo wanneer het hen in de stad te heet werd.

Dag 11: Madonie gebergte - Castiglione di Sicilia
U verlaat het Madonie-gebergte en rijdt langs de noordkust via Messina naar de Etna zone.
Onderweg kunt u in Santo Stefano di Camastra prachtig keramiek bewonderen én kopen. U overnacht de komende vier nachten in Castiglione di Sicilia, nabij de Etna.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

U verlaat Piazza Armerina en rijdt verder naar het westen van Sicilië, naar Selinunte. Via de aan de
zuidkust gelegen opgravingen van Selinunte rijdt u richting Trapani. Maar ook de oude middeleeuwse binnenstad van Agrigento en zijn mooie Griekse tempels zijn onderweg een bezoek waard.
In Selinunte overnacht u de komende twee nachten. Op dag zeven bezoekt u Erice, dat hoog op
een berg gelegen is. Het heeft zijn middeleeuwse karakter behouden. Wanneer u weer terug naar
beneden rijdt, kunt u via de zoutpanvelden van Trapani naar Marsala en/of Mozia gaan.
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 12: Etna, meerdere routes mogelijk
Vandaag ontdek u de Etna. Rondom de Etna liggen typische vulkaanstadjes als Castiglione,
Linguaglossa en Zafferana. Ook een excursie naar de top behoort tot de mogelijkheden.
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Dag 13: Taormina of Catania
Vandaag ontdekt u Taormina, een stadje met vele smalle steegjes en terrasjes. De belangrijkste
straat van Taormina is de Corso Umberto I. Aan deze straat vindt je de meeste winkeltjes en
restaurants. Ook bevinden de belangrijkste gebouwen van de stad zich aan deze hoofdstraat.
Vanuit het Grieks theater midden in Taormina heeft u een magnifiek uitzicht over de baai en de
Etna. Als er nog genoeg tijd over is, kunt u ook Catania nog met een bezoekje vereren.

Dag 14: Alcantara kloof
Wordt het een dag uitrusten van de vele indrukken of trekt u de natuur in? Bij de Alcantara kloof
kunt u genieten van een prachtige omgeving. Door de kloof stroomt de rivier Alcantara, de ideale
plek voor een schitterende wandeling of een spannend body rafting-avontuur.

Dag 15: Castiglione di Sicilia - Catania

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Het tijdstip van de terugvlucht bepaalt wat u nog kunt zien op deze laatste dag. Vervolgens rijdt u
terug naar de luchthaven van Catania voor uw terugvlucht, waar u ook uw huurauto weer inlevert.

