
 

 

8-daagse fly & drive Sicilië 

Sicilië heeft een rijke historie die teruggaat tot de Grieken, Romeinen en Byzantijnen. 

Overheersers vanuit het gehele Mediterrane wereld hebben door de eeuwen heen hun erfgoed 

achter gelaten. Er is dan ook ongelofelijk veel te zien en te ontdekken en tijdens deze rondreis 

komen veel hoogtepunten aan bod. De hotels zijn met zorg uitgekozen, sfeervol en kleinschalig 

Dag 1: Aankomst Catania 

Aankomst, op de luchthaven van Catania en per huurauto naar Siracusa (60km) naar Hotel 

Gutkowski. Het sfeervolle hotel ligt op het schiereiland Ortigia, het historische centrum. 

  

Dag 2 : Verblijf Siracusa 

Naar de glans en glorie van het eens zo machtige Siracusa hoef je niet lang te zoeken. De stad ligt 

aan zee en was eens een belangrijk Grieks theatercentrum. De Dom heeft een fraaie barokgevel en 

de stadspleinen zijn gesierd door barokke paleizen. 

 

Dag 3 : Siracusa – Noto 

Verder naar Noto, een van de belangrijkste baroksteden en samen met de andere plaatsen van het 

Val di Noto op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een mooie uitvalsbasis is Villa Dorata 

 

Dag 4 : Noto 

Liefhebbers van de Barok moeten beslist ook een bezoek brengen aan Ragusa. Na de aardbeving 

van 1693 werd de stad heropgebouwd in de stijl van Siciliaanse barok. De plaatselijke 

bezienswaardigheden zijn onder meer het oude stadsdeel ‘Ibla’, de kathedraal, de domkerk “San 

Giorgio” en het archeologisch park “Caucana”. 

 

Dag 5: Noto- Taormina 

Per auto naar Taormina en overnachting in Villa Belvedere,  hoog en rustig gelegen niet ver van de 

botanische tuinen en het oude Grieks Romeinse amfitheater. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 6 en 7 : Taormina 

Het historische centrum van Taormina ligt fraai op 200m op de Monte Tauro en kijkt uit over zee. 

Met het kabelbaantje ben je zo in een wip van het stadscentrum op het strand van Mazzarò.  

De belangrijkste bezienswaardigheid van Taormina is het Griekse Theater, het mooist gelegen 

theater ter wereld, waar in de zomermaanden voorstellingen gegeven worden. De Corso Umberto, 

met zijn prachtige oude gebouwen, heeft fraaie winkels en heerlijke ijssalons. 

 

Dag 8: Terugvlucht naar Amsterdam 

In de namiddag transfer naar de luchthaven van Catania voor terugvlucht naar Amsterdam. 

 

DE REIS KOST VANAF € 1500 p.p. EN IS INCLUSIEF: 

vliegreis, huurauto en 7 overnachtingen in genoemde sfeervolle hotels incl. ontbijt 

 

 

 


