
Een verhaal van Grieken, Romeinen,
Normandiërs en ... wijn .

15-22 september 2021

Een "all-inclusive" rondreis begeleid door
Karl Drabbe en een bezoek aan het
wijndomein van Philip Roose.

Sicilië
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Onze reisbegeleider stelt voor

Karl Drabbe is uitgever non-fictie

bij Vrijdag en van Doorbraak

Boeken. Hij is historicus en

wereldreiziger en publiceert

regelmatig bij Doorbraak.

Philip Roose (1979) studeerde

geschiedenis in Leuven en

Granada en marketing en

management in Parma. Hij

woont in Catania (Sicilië) en

exporteert Italiaanse wijnen.

Samen met Joost Houtman

schreef hij het boek ‘Bella

Figura: Waarom de Italianen

zo Italiaans zijn?’
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Vlucht naar Catania

WOENSDAG 15 SEPTEMBER

Vertrek

Vertrek vanuit Brussel naar Catania •

Aankomst en transfer per autocar naar

ons 4* hotel in de regio Giardini Naxos/

Taormina . Mogelijke hotels: Taormina

Park /Arathena/Panorama/Sporting/

Nike.

Avondmaal en overnachting

Haven in Syracuse

•Ontbijt en vertrek voor een daguitstap naar de

bekende stad SYRACUSE met zijn

archeologische sites. Door het enorme aantal

overblijfselen uit de oudheid heeft de Unesco

deze plaats in 2005 op de Werelderfgoedlijst

geplaatst. Voor wie houdt van cultuur en

geschiedenis is Syracuse de meest tot de

verbeelding sprekende stad van het eiland •

Begeleid bezoek van het archeologisch park

van Syracuse met zijn Griekse theater en

Romeins amfitheater •

Ontdekking van het eiland ORTIGIA: de tempel

van Apollo en de kathedraal met de Arethusa

fontein • Op de terugweg bezoek aan NOTO

dat in de loop van de 17de eeuw werd

herbouwd (de oude stad werd door een

aardbeving vernietigd). Prachtig geheel van

kloosters, paleizen en barokke kerken •

Terugkeer naar het hotel, avondmaal en

overnachting.

Syracusa-Noto

DONDERDAG 16 SEPTEMBER
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Erice - Segesta - Palermo

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

• Na het ontbijt vertrek per

autocar naar PIAZZA ARMERINA

en begeleid bezoek van de

Romeinse 'Villa Romana del

Casale' met zijn uniek

mozaïekwerk (3500 m2) • Verder

naar AGRIGENTO en middagmaal •

In de namiddag begeleid bezoek

aan de Vallei der Tempels met zijn

beroemde ruïnes van Griekse

tempels daterend uit de 6de eeuw

v.C. en gebouwd door Griekse

kolonisten • Intrek in het hotel

Kore 4* (of gelijkwaardig) in de

regio Agrigento

• Avondmaal en overnachting

Piazza Armerina - Agrigento

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

• Ontbijt in het hotel • vertrek naar de

ZOUTROUTE (Via del Sale) die gaat van

Trapani naar Marsala . Het zout uit

Trapani is geliefd vanwege zijn hoge

kwaliteit en dateert van in de tijd van

Feniciërs. Le Saline di Trapani e Paceco

beslaat een gebied van bijna 1000 ha

en is nu een reservaat dat sinds 1995

beheerd wordt door het WWF. In dit

natuurreservaat, leven ook meer dan

honderdvijftig soorten vogels. •

Middagmaal in een lokaal restaurant

• In de namiddag trekken we naar

ERICE, een charmant middeleeuws

dorp gelegen op 750 m hoogte.

Wandeling door de kronkelende

straatjes. U geniet er van de prachtige

panorama’s die het dorp omcirkelen •

Daarna vertrek naar SEGESTA, dat

beschouwd wordt als één van de

mooiste historische sites van Sicilië

(begeleid bezoek aan de prachtige

Dorische tempel) .

• Verder naar Palermo en intrek in het

hotel Sao Paulo Palace of Ibis **** in

de regio Palermo) • Avondmaal en

overnachting.
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Castelbuono - Taormina

• Ontbijt in het hotel . • We beginnen

onze dag met een bezoek aan

MONREALE. De Dom is zonder

tegenspraak de prachtigste

kathedraal van Sicilië en vindt enkel

zijn gelijke in de Aya Sofia in

Istanboel. Het meest complete van

alle monumenten gebouwd door de

Normandische koningen is het

marmeren klooster, ten zuiden van

de kathedraal.. • Middagmaal in een

lokaal restaurant.

• Panoramische tour van PALERMO,

gelegen in de “Conca d’oro”, langs

mooie kerken en middeleeuwse

gevels. Dit alles badend in een

Siciliaanse ambiance. • Bezoek aan

de markt ‘Il Capo’, de ST Catarina

kerk en de oude wijk “La Loggia”.

• Nadien bezoek aan de catacomben

van Cappuccini, in de cryptes van het

klooster van de paters capucijnen,

gebouwd in 1621

• Terugkeer naar het hotel voor

avondmaal en overnachting.

MAANDAG 20 SEPTEMBER

Monreale - Palermo

ZONDAG 19 SEPTEMBER

• Ontbijt en vertrek naar

CASTELBUONO en het middeleeuwse

Ventimiglia kasteel. Deze statige

burcht is een architectonische

mengelmoes van Noorse, Germaanse

en Arabische elementen

We beëindigen onze rondreis in

TAORMINA, de parel van Sicilië. •

Middagmaal in een lokaal restaurant

(agrotoerisme) • In de namiddag

bezoeken we het befaamde Grieks

theater dat dateert van 300 vóór

christus. Nadien vrij stadsbezoek.

• Vertrek naar de regio Giardini/Naxos

en intrek in ons 4* hotel.



6

Catania - Brussel

• Na het ontbijt vertrek naar de

Etna, de grootste, nog actieve

vulkaan van Europa (hoogte: 1.900

m). Begeleid bezoek • Mogelijk

om deze excursie per 4x4 te doen,

facultatief voor 67 €/pers (van

toepassing op 01/05/19)

• Voor het middagmaal worden wij

ontvangen op wijndomein

Cantine Duca di Saluparuta van

Doorbraak-auteur Philip Roose,

mede-auteur van het boek “Bella

figura” Dit bezoek wordt

afgesloten met een proeverij en

een causerie door onze gastheer.

• Terugkeer naar het hotel voor

avondmaal en overnachting.

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

• Ontbijt • Vrije tijd en transfer naar de

luchthaven van Catania voor de terugvlucht

naar Brussel.

Etna - Cantine Duca di
Saluparuta

DINSDAG 21 SEPTEMBER
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PRIJS per persoon in dubbelkamer: € 1.890
( + 15 euro administratiekost per dossier)

Toeslag éénpersoonskamer: € 250

INBEGREPEN

- De vluchten Zaventem – Catania – Zaventem.
- De rondreis in vol pension + tafeldranken (1/4l wijn + ½ l water)
- Verblijf in hotels 4*
- Begeleiding door een Nederlandstalige lokale gids.
- Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden
- Begeleiding door Doorbraakauteur Karl Drabbe
- Een exemplaar van Philip Rooses boek Bella figura per deelnemer.

NIET INBEGREPEN

- Extra dranken en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen: Annulering: €45 ; Bijstand (Travel protect) : € 24
- De excursie tot de top van de Etna.

ALGEMENE VOORWAARDEN

-Zie Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten

ANNULERINGSVOORWAARDEN

• Tot 60 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
• Vanaf 60 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom
• Vanaf 30 dagen voor vertrek: de volledige reissom

Inschrijven via doorbraak.be/reizen/Sicilië

In samenwerking met Selectair Reizen De Lathauwer. Licentie 6127

Inschrijving en prijzen



Bezoek aan het prachtige Taormina p.5

Statige huizen in Syracuse p.3

De mooie stad Ventimiglia p.5

Prachtig zicht vanuit Erice p.4


