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Sicilië is het mekka van uiteenlopende, culturele bijdragen door onder meer de Feniciërs, de
Grieken en de Romeinen. Van monumentale aard getuigen enkele indrukwekkende pareltjes zoals
de tempels van Agrigento, Selinunte en Segesta en je zal ongetwijfeld verstomd staan bij het zien
van de schitterende mozaïeken in de Villa Romana del Casale. In Noto ben je aan het juiste adres
om juweeltjes van de typisch Siciliaanse barokkunst te bewonderen, maar we hebben nog meer
dere hoogtepunten in petto zoals de topsteden Siracusa en Palermo, en excursies naar de Etna en
de vulkanische Eolische Eilanden. We kozen voor een ‘minicruise’ op de Middellandse Zee om de
lange heen- en terugreis te vermijden en je te laten genieten van het relaxe vakantiegevoel.
PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst nabij Genua, kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Een dagje verpozen aan de kust
en ’s avonds inschepen in Genua met
bestemming Palermo. Overnachting
aan boord.
Dag 3 In de late namiddag aankomst in
Palermo en verder richting Cefalu.
Dag 4 Individuele dagexcursie met
eigen wagen naar Cefalu en bezoek
aan de stad. Vrije namiddag: terrasje,
zonnen, winkelen of een rondrit naar
het bedevaartsoord Gibilmanna en het
vakantieoord Isnello.
Dag 5 Via de kustweg naar Oliveri. Wie
vroeg aankomt moet beslist het bedevaartsoord Tyndaris met de Zwarte
Madonna bezoeken.
Dag 6 Bus- en bootexcursie naar de
Eolische Eilanden. Eerst gaan we aan
wal in Lipari met bezoek aan het archeologisch museum). ’s Namiddags varen
we verder door naar Vulcano, bekend
om zijn warmwaterbronnen en zwavelhoudende modderbaden. ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 7 Verplaatsing naar de omgeving
van Taormina. In de vooravond: degustatie van Siciliaanse wijnen.
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Dag 8 In de voormiddag vrij bezoek aan
Taormina (met kabelbaan). ’s Namiddags
vrije, individuele verkenning van de
omgeving met eigen wagen. Keuze
te over: de prachtige stranden zoals
Naxos, Isola Bella, Mazzaro of naar
de Alcantarakloof.
Dag 9 Een onvergetelijke busexcursie
naar de Etna, de grootste nog actieve
vulkaan van Europa. Vanaf de parking
op 1.900 m nemen we eerst met de kabelbaan en dan met terreinvoertuigen naar
de top op ca. 3.300 m hoogte. In de late
namiddag stop in Taormina en gezamenlijk bezoek aan het Grieks theater.
Dag 10 Verplaatsing naar de omgeving
van Siracusa. Suggesties voor onderweg: de Riviera dei Ciclopi, Acireale,
de Griekse kolonie Megara Hyblaea of
Castello Eurialo.
Dag 11 Dagexcursie met eigen wagen
voor een geleid bezoek aan Noto,
de parel van de Siciliaanse barok.
’s Namiddags vrij voor een individuele
rit naar Palazzolo Acreide of bezoek aan
Cava d’Ispica, een 13 km lange groeve
met holwoningen.
Dag 12 Busexcursie en geleid bezoek aan
Siracusa, inclusief lunch. We verkennen

het schiereiland Ortygia en bezoeken de
Grieks-Romeinse site (theater, amfitheater, het Oor van Dionysius, ...).
Dag 13 Verplaatsing naar de omgeving van Gela. In 1943 vond hier de
landing van de geallieerden plaats.
Barokliefhebbers kunnen onderweg de
herrezen stadjes van na de aardbeving
van 1693 bezoeken: Modica, Scicli,
Ragusa of Vittoria.
Dag 14 Excursie met eigen wagen naar
Piazza Armerina. Het geleid bezoek
aan de Villa Romana del Casale met
zijn unieke, Romeinse mozaïekvloeren
vormt het hoogtepunt van onze dag.
Na de middag vrij voor een individueel bezoek aan Enna (panorama op
Calascibetta) en de prehistorische stadsruïnes in Morgantina.
Dag 15 We zetten onze tocht verder naar
de omgeving van Agrigento.
Dag 16 Afspraak aan het Archeologisch
Museum van Agrigrento voor een
geleid bezoek. In de namiddag bezoek
aan de beroemde Tempelvallei o.l.v.
een gids. De indrukwekkende overblijfselen van dit Grieks/Romeins
tempelcomplex staan sinds 1997 op de
Unesco-werelderfgoedlijst.
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Dag 17 Vrij. Stranddag of bezoek aan het
historische centrum van Agrigento.
Dag 18 Verplaatsing naar Selinunte.
Suggesties voor onderweg: de Griekse
stad Eraclea Minoa en de kuurstad
Sciacca (warme bronnen en baden).
In de namiddag gezamenlijk bezoek aan
de tempel van Selinunte.
Dag 19 Dagexcursie met eigen wagen
naar Marsala. Eerst bezoeken we de
wijninstallaties van Florio (met degustatie) en daarna gezamenlijke lunch in
het gebied van de zoutwinning en de
windmolens. Vervolgens stadsbezoek
o.l.v. een gids aan het gezellige Marsala
met het Museo Baghio Anselmi, met
o.a. een Punische boot van de 3de eeuw
v.C. en ook een prachtige collectie
Vlaamse wandtapijten.
Dag 20 Naar de omgeving van
Castellamare del Golfo, aan de westkust
van het eiland. Suggesties voor onderweg: Gibellina of Calatafimi en Salemi.
Dag 21 Na een bezoek aan de tempelruïnes van Segesta zetten we onze excursie
met eigen wagen verder naar het mythische Erice met zijn prachtige ligging,
stille straatjes, Noormannenkasteel en
ruïne van de Venustempel. Op de terugweg kan je even halt houden in Trapani
met zijn dubbele haven en huizen met
vele barokke gevels.

Dag 22 Vrije dag met als suggestie: een
wandeling in het mooie natuurreservaat
Zingaro, met heerlijke uitzichten over
grillige rotsformaties en bekoorlijke
blauwe baaitjes.
Dag 23 Verplaatsing naar Isola delle
Femmine (omgeving Palermo).
Dag 24 Busexcursie en geleid
bezoek aan Palermo, de hoofdstad van Sicilië. We nemen je mee
naar het Noormannenpaleis, de
Cappella Palatina, de Duomo, de
kerk San Giovanni degli Eremiti en
de Catacomben van de Capucijnen.
Vervolgens naar Monreale en
geleid bezoek aan de kathedraal
(Domkerk) en kloostertuin van het
naburige Benedictijnenklooster.
Dag 25 Vrije dag met als suggesties: zonnen, strand of verkenning van het binnenland: Corleone, Piana degli Albanesi
en/of het bedevaartsoord Monte
Pellegrino.’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 26 Wie wil kan nog een laatste
keer naar Palermo met het openbaar
vervoer of heerlijk luieren aan het
strand. ’s Avonds inschepen in Palermo
met bestemming Genua. Overnachting
aan boord.
Dag 27 Aankomst in Genua in de late
namiddag. Einde en individuele terugreis. △

Alle kampgelden incl. elektriciteit • booto
vertochten Genua-Palermo H&T kampeer
auto (L max. 9 m, H onbeperkt) en verblijf
met 2 personen in 2-persoonsbinnenhut
(alleenreizende in 1-persoonsbinnenhut) •
4 busexcursies: Milazzo, Etna & Taormina,
Siracusa, Palermo & Monreale • met kabel
baan en terreinvoertuigen naar de top van
de Etna • bootexcursie naar de Eolische
eilanden Lipari en Vulcano • stadsbezoeken
o.l.v. lokale gidsen in Noto, Siracusa, Marsala,
Palermo en Monreale • bezoeken o.l.v. gids
in Piazza Armerina en Agrigento (museum
en Tempelvallei) • toegangsgelden voor
bezoeken in Lipari, Taormina, Siracusa, Piazza
Armerina, Agrigento, Selinunte, Marsala,
Segesta, Palermo, Monreale • bezoek wijn
installaties Florio en degustatie • welkomst- en
afscheidsdrink en enkele drinks tijdens de
reis • 4 etentjes • reisbrochure

SUPPLEMENT BOOT
auto en caravan:
- L gespan max. 12 m
- H onbeperkt

€ 125

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 juni 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen
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