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Sicilië

“Vurig, weelderig 
en mysterieus.”



02 Na het ontbijt zetten we onze ontdekkingstocht van Palermo verder. De voormiddag is volledig 
gewijd aan de gebedshuizen met de schitterende, weelderige, barokke interieurs van de hand van 
Serpotta: de Oratorio di Santo Cita, San Domenico en San Lorenzo. We eindigen aan de Piazza Bellini 
bij de Chiesa de San Cataldo, opgetrokken in de typische Arabisch-Normandische stijl. We blijven in 
het historische centrum voor de lunch. Na de lunch bezoeken we het Palazzo dei Normanni, zowel 
museum als stadhuis. We eindigen het stadsbezoek bij de mummies van de ‘Catacombe dei 
Cappuccini’. Oorspronkelijk was deze begraafplaats alleen voor monniken bedoeld. Maar al vlug 
werd het een erezaak om een laatste rustplaats te bemachtigen in de cryptes onder het klooster. 
Avondmaal en overnachting.

Palermo

03 We verlaten Palermo en rijden naar Monreale voor een bezoek aan de mooiste kathedraal van het 
eiland. Het 12e-- eeuwse ‘Il Cattedrale’ is versierd met adembenemende mozaïeken die taferelen uit 
het oude en het nieuwe testament voorstellen. In het nabijgelegen klooster bezoeken we de gang 
met 228 dubbele zuilen in Normandische stijl. We vertrekken naar Selinunte één van de oudste st-
eden van Sicilië. We stoppen onderweg voor de lunch in een typisch restaurant met streekgerecht-
en. In Selinunte bezoeken we de ruïnes en sites in het archeologisch park. Daarna rijden we verder 
naar Agrigento voor overnachting in een 4*-hotel. Avondmaal in ons hotel.

Palermo - Monreale - Selinunte - Agrigento

We spreken af in Brussel voor onze vlucht richting Palermo, via Milaan. Een plaatselijke touringcar 
wacht ons op aan de luchthaven. We rijden langs de kust tot aan de Monte Pellegrino voor een 
prachtig uitzicht op de stad en de Middellandse zee. We gaan eerst naar ons hotel voor de check- 
in. Daarna brengt de bus ons tot aan Vittorio Emanuele voor de start van een wandeling langs ‘het 
plein van de schaamte’ met de historische Palazzo en de fontein met de beelden van Bellini. We 
wandelen tot aan de bezoeken de kathedraal voor een bezoek aan de openbare ruimtes. Na de 
wandeling keren we terug naar ons 4*hotel voor avondmaal en overnachting.

Brussel - Milaan - Palermo

PROGRAMMA SICILIË

05 Na ons ontbijt vertrekken we naar Piazza Armerina voor een bezoek aan de Villa Romana del Casale. 
Zoals vele van de bezienswaardigheden op onze reis ook weer een site die op de erfgoedlijst van 
UNESCO staat. Deze Romeinse villa van 300 BC staat bekend voor de schitterende mozaïeken, 
gemaakt door Noord-Afrikaanse kunstenaars in opdracht van een rijke Romein. Naast jachttaferelen 
en mythische zeewezens kunt u er ook de beroemde ‘meisjes in bikini’ bewonderen. Om
volledig van dit bezoek te kunnen genieten hebben voorzien we een plaatselijke gids. We lunchen 
onderweg in een bio-boerderij waar streekproducten om het menu staan. Daarna rijden we naar 
Taormina. We zoeken ons 4* hotel op voor avondmaal en overnachting.

Agrigente - Piazza Armerina - Taormina

04 Na een vroeg ontbijt rijden we richting Akragaz voor het bezoek aan de archeologische site: Valle 
dei Temple. Een plaatselijke gids laat ons kennismaken met de vroegchristelijke catacomben en de 
goedbewaarde tempel van Concordia met de Dorische zuilen. We lunchen in de buurt van de site. 
Daarna rijden we naar de ‘Scala dei Turchi ‘ een rots gemaakt van marna, een soort witte kalksteen. 
Weer en wind hebben in de loop der tijd een soort trap in de rots uitgehouwen. We brengen de rest 
van de namiddag door aan zee. Avondmaal en overnachting in Agrigento.

Akragas - Agrigento (Akragas)

10 dagen - 9 nachten

Van 6 tot en met 15 september 2022

Natuurpracht en Griekse oudheid. Tijdens deze reis ervaar je ontegensprekelijk de diversiteit van dit prachtige Italiaanse 
eiland. Maak kennis met de Griekse oudheid bij Agrigento en aanschouw de indrukwekkende eeuwenoude tempels. Ontdek 
de Moorse koepels, Normandische paleizen en nostalgische kloosters in Palermo. Wandel tussen de olijfbomen, druivenran-
ken en tropische bloemen. Verhalen over exuberante modeontwerpers, peetvaders en pizza’s zijn nooit ver weg. Verwen 
uw smaakpapillen met traditionele caponata, lijvige arancini of mierzoete cannolo. Siciliê, ’ het eiland met de drie punten’, 
uitbundige parel aan de Middellandse Zee!
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06 Na ons ontbijt brengt de bus ons naar de Etna. Bij aankomst rijden we eerst tot aan de Silvestri- 
krater voor een wandeling en/of beklimming van de heuvel ernaast. De hoofdkraters kun je 
bereiken met de kabelbaan, wil je echt de Etna beleven dan neem je best een jeep tot aan de 2900 
meter. (jeep en kabelbaan voor de liefhebbers). We keren terug naar Taormina voor de lunch en 
stadsbezoek. We nemen de pendelbus naar het oude, autovrije centrum. We wandelen van de 
voormalige stadspoort naar de Piazza IX Aprile. Op dit pleintje worden we verwelkomd door de 
klanken van de straatmuzikanten. We zakken via de Corso Umberto 1 en de Via Theatro Greco af 
naar het oude Griekse theater. Terugkeernaar ons hotel voor overnachting. Avondmaal in ons hotel.

Taormina - Etna - Taormina
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08 Na ons ontbijt rijden we naar de Val di Noto met de barokke pareltjes Caltagirone, Militello in Val di 
Catania, Modica, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli en Noto zelf. Al deze plaatsen zijn heropgebouwd 
na de aardbeving van 1693. Noto ligt aan de voet van de Monti Iblei. Het stadje kijkt vanaf 152 meter 
boven de zeespiegel uit op het dal van de rivier Asinaro. De belangrijkste kerken en Palazzi werden 
gebouwd met tufsteen waardoor ze een prachtige gouden kleur gekregen hebben. We wandelen 
langs de overweldigende pleinen en kerken. We lunchen ter plaatse. In de late namiddag vertrekken 
we richting Syracuse. Overnachting en avondmaal in een 4*-hotel.

Taormina - Noto - Syracuse

09 De stad Syracuse heeft een bijzondere ligging, het lijkt een eiland op het eiland. Het eiland Ortiga is 
het oude gedeelte van de stad en is enkel te voet toegankelijk. Onder leiding van onze gids doen we 
een rondje langs de belangrijkst bezienswaardigheden: o.a. de Piazza del Duomo, het Benevento 
Paleis het aartsbisschoppelijk paleis. Ook de ochtendmarkt is een belevenis is meer dan de moeite 
waard. Na de lunch gaan we naar Neapolis: het archeologisch park van Syracuse. We bezoeken het 
park met een plaatselijke gids. Avondmaal en overnachting.

Syracuse

10 Na het ontbijt rijden we terug naar Catania voor wat vrije tijd vooraleer we via Milaan naar Brussel, 
terugkeren. 

Syracuse - Catania - Milaan - Brussel

07 We vertrekken in de vroege ochtend naar de veerhaven van Milazzo. We nemen de veerboot als 
voetpassagier naar Lipari het dichtst bevolkte eiland van de groep. De 16e -eeuwse burcht die 
bovenop een Griekse Acropolis werd gebouwd domineert het uitzicht. Een andere belangrijke 
bezienswaardigheid is de Cattedrale di San Bartolomeo. Vooraleer we het eiland verkennen lunchen 
we in één van de visrestaurants. We bewonderen de Murales in debuurt van de haven en van de 
Piazzetta delle Arte e dei Mestieri We nemen de veerboot terug naar Milazzo waar de autocar ons 
opwacht voor de rit naar Taormina. Avondmaal en overnachting.

Taormina - Millazo - Taormina

VERVOER
HEEN

BRU - LIN 09:25 - 10:50

TERUG

LIN - PMO
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12:20 - 13:55

CTA - LIN 14:30 - 16:20

LIN - BRU 17:50 - 19:25

• Vlucht Brussel – Palermo, via Milaan met ITA in 
Economy Classic

• Vlucht Catania -Brussel, via Milaan met ITA in Econ-
omy Classic

• Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volle-
dige verblijf

• Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het 
volledige verblijf

• 2 overnachtingen in ****- hotel in Palermo op basis 
van half- pension

• 2 overnachtingen in ****-hotel in de buurt van 
Agrigento op basis van half- pension

• 3 overnachtingen in ****-hotel in Taormina op 
basis van half- pension

• 2 overnachtingen in ****-hotel in Syracuse op basis 
van half- pension

• 7 middagmalen (hoofdschotel + water en ¼ wijn)
• 1 middagmaal in Agriturisme nabij Agrigente
• Uitstappen en ingangsgelden zoals vermeld in het 

programma
• Audio-guide-systeem
• BTW, verblijfsbelasting, huidige luchthaventaksen 

en garantiefonds

PRIJS & INFO
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer:
€ 2.250 per persoon bij minimum 25 betalende deelnemers

Single toeslag: € 429 per kamer€
Inbegrepen

• Kathedraal van Palermo (gratis toegang)
• Palermo: ticket ‘ I Tesori della Logia : combi ticket 

voor Oratori
• Palermo: ticket voor de Chiesa di San Cataldo
• Palermo: ticket voor de Palazzo dei Normanni
• Palermo: ticket voor de Catacombe dei Cappuccini
• Monreale : Kathedraal en Klooster
• Archeologische site van Selinunte
• Tickets voor de elektrische trein op de                        

archeologische site
• Valle dei Temple onder leiding van een plaatselijke 

gids
• Piazza Armerina: Villa Romana del Casale onder    

leiding van een plaatselijke gids
• Veerboot: Eolische eilanden: Milazzo—Lipari (heen 

en terug)
• Syracuse: ticket voor Neapolis + plaatselijke gids

Uitstappen en toegangstickets

• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de avondmalen en overige dranken bij 

de lunches
• Vrijblijvende fooien voor de plaatselijke gids en 

plaatselijke chauffeur
• Annulatie- en bijstandsverzekering: 7% van de reis-

som
• Optioneel ticket voor de kabelbaan/jeep op de Etna : 

€ 65 per persoon

Niet inbegrepen
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PROGRAMMA INFORMATIE
Uiterste datum van inschrijving: 15/07/2022

De Nederlandstalige begeleiding voor deze reis  wordt verzorgd door Jo Defoort.

REISINFORMATIE
Documenten
Voor reizen naar Italië heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Reisadvies COVID
Om Italië binnen te komen vanuit België is geen Covid Safe Ticket (in Italië 
‘green pass’ genoemd) of Passenger Locator Form nodig vanaf 1 juni 2022.

Tot 15 juni geldt maskerplicht in openbaar vervoer, in het vliegtuig, in
musea en culturele en sportieve evenementen die zich binnen afspelen.

Dit is de huidige situatie, we brengen u op de hoogte van wijzigingen, kort 
voor uw afreis.
Kijk ook op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_
buitenland/reisadviezen

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website www.ctt.be.

• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud 
van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-         
of luchthaventaksverhoging .

• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.

• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan 
aanbieden tijdens de uitstappen.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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