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Individuele Actieve Autoreis 
 

Het barokke Sicilië: Griekse cultuur in 
de schaduw van de Etna  

 
Taormina, de Etna vulkaan & de barokke steden van het zuid-oosten  

 
 

9/11-daagse wandel & ontdekkingsreis met 5/6 verschillende uitvalsbasissen in leuke hotels 
 
 

 
 
 

Voorjaar & herfst 2011 
 

 
Reisorganisatie: Genius Loci Travel – Salerno (Italië) 
 
Niveau:  2 (eenvoudig paden zonder technische moeilijkheden, geringe 

hoogteverschillen) 
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Inleiding 
 
 
Iedereen kent Sicilië. Taormina, Etna, Siracuse, ... zo kunnen de meeste onder ons wel een aantal bekende plaatsnamen 
opnoemen. En uiteraard kunnen op een bezoek aan Italië's grootste eiland de grote ‘namen’ niet ontbreken. Tijdens deze reis 
willen we U echter van meer laten proeven, en  sturen we U op ontdekkingsreis door het echte, oorspronkelijke Sicilië. Geheel op 
uw eigen tempo doorkruist U het Siciliaanse binnenland en komt U in kleine dorpjes waar men U als een reiziger, en niet als 
een toerist zal ontvangen. U ontbijt met een heerlijke amandel- of aardbei-‘granita’ en proeft lokale specialiteiten tijdens een 
relaxte lunch op de buiten. U neemt een duik in de meertjes van de wondermooie Pantalicakloof, en geniet van een met de hand 
geplukte sinaasappel. U slentert door verborgen steegjes in kleine barokke stadjes en schouwt met grote ogen het lokale leven aan. 
En waarom niet, U slaat een praatje met uw Siciliaanse buurman op het aardige terrasje waar je net je espresso besteld hebt. 
Deze reis neemt U niet alleen mee langs enkele van de voornaamste culturele hoogtepunten van Sicilië, maar laat U ook heel wat 
onbekend natuurschoon ontdekken en biedt volop de gelegenheid van de echte traditionele Siciliaanse keuken te genieten. 
 
Uw rondreis start in het charmante dorpje Sortino, prachtig gelegen in een landschap overvol sporen van de eeuwenoude culturen 
waaraan Sicilië zo rijk is. U wandelt door de wondermooie Anapokloof langs prehistorische grotten en eeuwenoude rotsgraven, 
langs kleine byzantijnse kerkjes en barokke kapelletjes, en ontdekt de enorme Pantalicanecropool. Daarna rijdt U met uw 
huurwagen naar de Notovallei in het diepe Zuid-Oosten van Sicilië, wereldberoemd voor zijn 17de eeuwse barokke stadjes, alle 
ingeschreven op de UNESCO-lijst voor Werelderfgoed. Van deze 8 stadjes zijn zeker Modica, Noto en Ragusa een absolute 
‘must-see’. Tijdens uw bezoek aan deze parels van de Siciliaanse barokperiode, heeft U niet enkel de tijd om uitgebreid hun 
voornaamste monumenten te bewonderen, maar maakt U ook enkele fijne wandelingen doorheen het wonderbaarlijke landschap 
van de Ibleibergen.  
 
Na uw bezoek aan de Notovallei reist U verder door naar het oude Siracuse, in zijn Griekse periode één van de machtigste 
steden van de Middellandse Zeegebied. Neem rustig uw tijd om de vele archeologische resten te bewonderen en met langzame tred 
door de nauwe levendige steegjes van de oude stad te drentelen.Vergeet hier ook zeker niet de befaamde lokale Nero d’Avola-wijn 
te proeven.Tenslotte kan je uiteraard niet naast de vulkaan Etna kijken, die met zijn meer dan 3000 m hoogte het volledige 
oostelijke deel van het eiland domineert. U wandelt op rustige ongekende paden over de verharde lavastromen die getuigen van de 
vroegere uitbarstingen van deze nog actieve vulkaan en geniet van verrassende uitzichten op de verschillende kleine en grotere 
kraters. De tour brengt U uiteindelijk naar de unieke Alcantaravallei, waar U in de gelijknamige diepe en nauwe basaltkloof 
de door de rivier uitgesleten grillige rotsformaties en natuurlijke zwembaden ontdekt. 
 
Aan het einde van uw reis kan U ervoor kiezen enkele extra dagen door te brengen in het schitterende  Taormina, prachtig 
gelegen halverwege de azuurblauwe zee en de smaragdgroene flanken van de Etna. Dit is met recht en rede één van de meest 
fotogenieke stadjes niet alleen van Sicilië maar van heel Italië! Vergeet zeker niet het spectaculaire Griekse theater van het stadje 
te bezoeken, en geniet met volle teugen van de eindeloze uitzichten op de Etnavulkaan. 

 

 

    

 
 
Tijdens deze reis beslist U zelf de moeilijkheidsgraad van de wandelingen. De uitgestippelde wandelingen volgen eenvoudig paden zonder 
technische moeilijkheden, met meestal geringe hoogteverschillen, en zijn goed te lopen door personen met wandelervaring en een goede 
basisconditie. Gemiddelde wandeltijden : 2 tot 5 uren per dag. 
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DAG–TOT–DAG PROGRAMMA 
 

Dag 1 Aankomst te Catania – Verplaatsing naar Sortino 

Na uw aankomst op de luchthaven van Catania, neemt U uw huurwagen in ontvangst en begeeft U zich 
zuidwaarts naar het barokke oord Sortino, schilderachtig gelegen boven de vallei van de Anaporivier. Na uw 
bagage in uw B&B te hebben achter gelaten, heeft U de gelegenheid een korte wandeling te maken door het 
historische centrum van de stad, met zekerheid één van de meest intrigerende plaatsen in Sicilië. ‘s Avonds 
kan U terecht in een van de vele typische restaurantjes voor een heerlijk avondmaal.  

B&B in Sortino 

Dag 2 Rondwandeling te Sortino 

Op uw eerste dag kan U met de wagen tot aan het begin van de Anapovallei rijden, of voor doorwinterde 
stappers, te voet vanuit uw B&B vertrekken. Uw tocht door de Anapovallei staat in het teken van de 
eeuwenoude culturen die hier reeds vanaf de prehistorie aanwezig waren. Uw wandeling brengt U eerst 
doorheen de hogere delen van de uitgebreide vallei, langs de immense 13de eeuwse (voor Christus!) 
Pantalicanecropool, een van de grootste van de Middellandse Zeegebied, en langs zijn voornaamste 
monument,  de megalitische resten van het zogenaamde ‘Prinsenpaleis’. Tijdens uw wandeling doorheen de 
Anapocanyon ontdekt U echter ook verschillende andere monumenten, waaronder kleine kapelletjes, verlaten 
byzantijnse dorpjes en kleine wondermooie barokke kerkjes. Rond de middag vindt U een aangenaam plekje 
in de canyon om te picknicken, waarna U uw tocht door de canyon verder zet, nu over een verlaten 
spoorweg. Verschillende kleine meertjes nodigen uit tot een verfrissende duik. Aan het einde van de 
wandeling brengt een korte klim U weer naar uw vertrekpunt. Na uw wandeling kan gezellig door de straatjes 
van Sortino flaneren, en geniet U van een aperitiefje in een van de plaatselijke bars. Wellicht proeft U de 
‘pizzolo’ een gevulde variant van de oer-Italiaanse pizza.  

Totale wandeltijd : 3,5 uur + sightseeing tijd 

B&B in Sortino 

Dag 3 Bezoek aan Akrai en Ragusa 

Na het ontbijt rijdt U doorheen het wilde Ibleigebergte met zijn oude stenen boerderijtjes, zijn 
olijfboomgaarden en pistachebomen naar Palazzolo Acreide. Dit bijzonder mooie stadje met zijn 
talrijke barokke kerken, is één van de acht barokke steden in de Notovallei die opgenomen zijn in de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. Nabij het dorp bevindt zich het bijzonder interessante archeologische 
park van de antieke Griekse kolonie Akrai. Hier bewondert U het theater, de raadszaal en 
verschillende tempels. Doorheen schaduwrijke olijfgaarden gaat het dan verder naar het 
schilderachtige Ragusa en zijn oude hoogst panoramische ‘zusterstad’ Ibla. Het ‘nieuwe’ barokke 
Ragusa, werd volledig herbouwd na de verwoestende aardbeving van 1693. Beide delen van de stad 
verdienen een uitgebreid bezoek! In de late namiddag kan U vanuit het hotel een korte wandeling 
maken doorheen de Misericordiakloof. U wandelt onder een brede steen boog en daalt dan af naar 
de Leonardorivier. Langs stenen muurtjes en door olijfgaarden gaat het dan weer omhoog tot een 
schitterend uitzicht op het oude Ibla en het nieuwe Ragusa duidelijk maken hoezeer beide 
zustersteden met het glooiende landschap verweven zijn. Op de terugweg naar het hotel heeft U 
volop de tijd om door de smalle middeleeuwse steegjes van de stad te slenteren en U te laten 
meeslepen in de romantische sfeer van de barokke kerkjes en middeleeuwse ‘palazzi’. ‘s Avonds bent 
U vrij om een lekker avondmaal te nuttigen in een van de aangename restaurants in het oude 
centrum van Ragusa.  

Totale wandeltijd : 2,5 uren + sightseeing tijd 

Hotel in Ragusa-Ibla  
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Dag 4 Bezoek aan Modica en Noto 

Uw doel van de dag is één van de meest opmerkelijke en wellicht de bekendste barokke stad van Sicilië, het 
wonderlijke Noto. Onderweg heeft U echter de tijd om het veel minder bekende, maar misschien wel even 
mooie Modica te ontdekken. Deze stad is ook bekend voor de uitstekende chocolade die er geproduceerd 
wordt! Na het bezoek aan Modica, rijdt U verder naar de zuidkust waar U een wandeling kan maken langs het 
‘Isola delle Correnti’, Europa’s meest zuidelijke punt, en U kan kiezen voor een ontdekkingstocht door het 
Vendicari natuurreservaat. Over een netwerk van natuurpaden wandelt U door een droomlandschap van 
duinen en lagunes, waar meer dan 200 vogelsoorten nestelen, waaronder flamingo's, pelikanen en 
kraanvogels. Tijdens uw wandeling naar de resten van het byzantijnse dorpje van Maccari, komt U langs een 
middeleeuwse wachttoren en langs een oude tonijnfabriek of ‘tonnara’. Indien U wil kan U nog even verder 
door naar de oude nederzetting van Eloro. Na de wandeling geniet U best van een frisse duik en een uurtje 
zonnekloppen op het strand vooraleer door te rijden naar Noto. Hier hebt U meer dan voldoende 
gelegenheid ‘s avonds lekker uit te eten.  

Totale wandeltijd : 1 uur (Isola delle Correnti) + 3,5(Vendicari) + sightseeing tijd 

B&B in Noto 
 

Dag 5 Bezoek aan Noto 

Na uw ontbijt maakt U zich best klaar voor een uitgebreid bezoek aan Noto, de meest bekende van de 
Siciliaanse baroksteden. Het loont de moeite eerst een aantal km noordwaarts te rijden voor een bezoek aan 
het oude ‘Noto Antica’, ooit een onneembare vesting, volledig verwoest door de aardbeving van 1693. Hier 
bevinden zich in een uniek panorama in de Ibleibergen nog resten uit de voor-Griekse, Griekse, romeinse en 
Spaanse periodes. Na een picknick in dit wonderlijke decor, kan U doorrijden naar de canyon van de 
Cassibilerivier, de grootste van het eiland, waar een aantal glasheldere meertjes uitnodigen tot een frisse duik. 
U kan ook onmiddellijk terugkeren naar Noto en uitgebreid het barokke stadscentrum bezoeken. Het 
‘nieuwe’ Noto is een perfect voorbeeld van hoe na de aardbeving van 1693, de stad op een rationeel geplande 
manier volledig nieuw werd opgebouwd in de unieke barokstijl van de ‘Val di Noto’. Hierbij maakte men 
gebruik van de lokale witte zandsteen die de stad haar karakteristieke blanke uitzicht geeft. Niet te missen bij 
een bezoek aan de stad zijn de kathedraal, de ‘Chiesa di San Carlo’ en het ‘palazzo Ducezio’. Na uw 
rondwandeling is het wellicht tijd voor een koffie of een amandel-‘granita’ in één van de vele levendige bars in 
de stad. De stad beschikt ook over een rijke gastronomische traditie, met als meest bekende specialiteit de 
rode ‘Nero d’Avola’-wijn die U zeker proeven moet tijdens uw avondmaal in een gezellige ’trattoria’ in het 
centrum van de stad.  

Totale wandeltijd : 1,5 / 3 h (Noto Antica) + 3,5 hours (Cassibile) + sightseeing tijd 

B&B in Noto 
 

Dag 6 Wandeling op het schiereiland van Maddalena en bezoek aan Siracuse 

Vandaag begint U met een korte rit naar Siracuse, een eeuwenoude stad langs de zee, wereldwijd bekend voor 
zijn Griekse verleden. Zijn bekendste inwoner is zeker en vast de Griekse wetenschapper en uitvinder 
Archimedes. U komt nu langs het wondermooie strand van ‘Fontane Bianche’ en langs het schiereiland van 
Maddalena, waar U een fijne wandeling kan maken langs ‘Capo Murro di Porco’. Ook de rivier Ciane met zijn 
natuurlijke papyrusvegetatie (enig in Europa!) nodigt uit tot een korte wandeling. Siracuse zelf is dan overvol 
monumenten, opgravingen en ontelbare kerkjes. Hier kan U de vele Griekse en romeinse resten bewonderen 
(sla zeker het imposante Griekse theater niet over!) en een bezoek brengen aan het interessante 
archeologische museum. Ook de oude stad op het eiland Ortigia is de moeite waard. Bewonder zeker de 
eindeloze buikige balkons van de eeuwenoude paleizen ondersteund door stenen leeuwen, tijgers en beren, 
maar ook mythische figuren zoals draken, saters, duivels en engelen. Hier dwaalt U door nauwe met kalksteen 
geplaveide steegjes, overdekt met drogende was die wappert in de wind, die plots naar brede statige pleinen 
leiden, geflankeerd door barokke ‘palazzi’, als in een levend geschiedenisboek. Eventueel brengt een optionele 
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boottrip U naar het marine reservaat waar U de verschillende zeegrotten kan bewonderen. Siracuse is een 
havenstad, dus probeer voor het avondmaal zeker een lokaal gerecht op basis van vis zoals de ‘ghiotta’ vissoep 
of gerookte zwaardvisfilet, uiteraard overgoten met de ‘Moscato di Siracusa’ witte wijn.  

Totale wandeltijd: 3,5 uren + sightseeing tijd 

B&B in Siracuse 
 

Dag 7 De kloof van de Alcantararivier en Francavilla 

Na uw ontbijt rijdt U noordwaarts naar het natuurreservaat van de spectaculaire Alcantarakloof, een unieke 
en wondermooie kloof uitgesleten in vulkanische basaltrotsen. U kan een rondwandeling maken doorheen het 
smalste gedeelte van de kloof, deels in het water (voor uitrusting kan gezorgd worden), om dan eventueel de 
botanische tuin te bezoeken. Na uw bezoek begeeft U zich naar het charmante stadje Francavilla. Hier laat U 
uw bagage in het centraal gelegen B&B en voorziet U reeds in het nodige voor een picknick, vooraleer te voet 
het meest onbekende deel van de Alcantarakloof in te wandelen. Het pad leidt hier langs landbouwterassen 
begroeid met boomgaarden en voorzien van een complex irrigatiesysteem van Arabische oorsprong. Eens 
aangekomen bij de rivier heeft U de mogelijkheid een duik te nemen in één van de ‘gurne’ (natuurlijke bassins),  
uitgesleten in de zwarte lavasteen. Gedurende uw wandeling merkt U voortdurend de vreemdste door het 
water gevormde ‘lavasculpturen’ op. Eens terug in Francavilla heeft U voldoende tijd om rustig door de oude 
straatjes te slenteren, en eventueel naar het kasteel op te klimmen, van waar U van verre uitzichten over de 
rivier en de Etna vulkaan kan genieten.  

Totale wandeltijd: 3 uren + sightseeing tijd 

B&B in Francavilla 
 

Dag 8 Bezoek aan de Etna vulkaan 

Na het ontbijt vertrekt U voor een bezoek van een volledige dag aan de Etnavulkaan. U rijdt eerst naar het 
charmante dorpje Linguaglossa en, na een pauze voor een ‘granita’ of een kopje koffie met zoet lokaal gebak, 
klimt U met de wagen de ‘MareNeve’-weg op. Verschillende, ook zeer recente lavastromen langs de weg 
herinneren U eraan dat de Etna een actieve vulkaan is, met zeer regelmatige kleinere en grotere uitbarstingen. 
U heeft ook de gelegenheid voor een zeer suggestieve wandeling bovenop één van deze lavastromen! Vanaf 
de Sartoriusbergen wandelt U dan deels doorheen dichte bossen, deels langs oude lavastromen, naar een 
berghut met zeer mooie uitzichten over de Straat van Messina. Van hieruit kan U eventueel de kabelbaan 
nemen naar de top van de vulkaan, of maakt U een spectaculaire rondwandeling langs de Silvestribergen, 
door het kale landschap gevormd door de grote uitbarsting van 1892. Na een verfrissend drankje, keert U 
terug naar Francavilla, eventueel over een alternatieve route langs de westkant van de vulkaan.  

Totale wandeltijd: 3 uren + sightseeing tijd 

B&B in Francavilla 
 

Dag 9 Terugkeer naar Catania 

Na het ontbijt rijdt U terug naar de luchthaven van Catania. 
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EVENTUELE VERLENGING VAN HET PROGRAMMA TE TAORMINA 

Dag 9 Bezoek aan Taormina 

Na het ontbijt rijdt U langs de Alcantararivier naar Taormina, wondermooi gelegen boven op een heuvelrug. 
U laat uw bagage achter in het hotel en neemt uw tijd voor een uitgebreid bezoek aan het oude stadsgedeelte 
met zijn levendige groene tuinen. Vergeet zeker niet het romeinse theater en de kathedraal te bezoeken. In de 
architectuur van de stad zijn nog steeds duidelijke Griekse invloeden te onderscheiden. Tijdens uw wandeling 
bewondert U zeker ook het zogenaamde Saraceense kasteel in de oude stad, zowel als de ‘Duomo’ en andere 
historische gebouwen. De panoramische ‘Corso Umberto’-laan brengt U dan naar de andere kant van de stad 
voor een bezoek aan de mooie botanische tuin.  

Totale wandeltijd: 2,5 uren + sightseeing tijd 

Hotel in Taormina 
 

Dag 10 Bezoek aan Castelmola en Monte Venere 

Vanuit Taormina rijdt U naar de kleine vestingstad Castelmola (eventueel kan U dit ook te voet doen) waar U 
van wondermooie uitzichten op het omringende landschap kan genieten. Van Castelmola maakt U een 
rondwandeling naar Monte Venere, waarna U rustig door de nauwe straatjes van het kleine stadje kan 
slenteren. Na een bezoekje aan het kasteel en een korte pauze op een terrasje, wandelt U terug naar Taormina 
over een zeer mooi panoramisch gelegen voetpad. U kan er eventueel ook voor kiezen in Taormina te blijven 
en met de kabelbaan aft e dalen naar het strand voor een luie middag vol zon en zee.  

Totale wandeltijd: 3,5 uren + sightseeing tijd 

Hotel in Taormina 
 

Dag 11 Terugkeer naar Catania 

Na het ontbijt rijdt U terug naar de luchthaven van Catania. 
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TOUR DETAILS 
 
 
ACCOMMODATIE & MAALTIJDEN 
 
Alle nachten worden doorgebracht in charmante B&B’s en familiehotels. Alle kamers zijn voorzien van eigen 
badkamer. 
  
Accommodatie is steeds op basis van B&B. Avondmalen zijn niet inbegrepen. U bent vrij te kiezen uit een 
brede waaier van restaurants in de dorpjes en steden waar U verblijft.  
 
Picknicks zijn niet inbegrepen in de prijs van de reis, maar kunnen worden klaargemaakt door de geranten 
van het B&B of hotel waar U verblijft,  of U kan zelf in uw proviand voorzien in de dorpjes waar U passeert. 
 
 
Nachten 1 & 2 : De eerste twee nachten verblijft U in een gezellig B&B in het barokke stadje Sortino. 
 
Nacht 3: Deze nacht verblijft U in een fijn hotel in het oude stadsgedeelte van het panoramisch gelegen 
stadje Ragusa-Ibla.  
 
Nachten 4 & 5: De volgende twee nachten verblijft U in een charmant B&B in de meest bekende van de 
Siciliaanse baroksteden, Noto. 
 
Nacht 6: Vannacht verblijft U in een aangenaam B&B in de stad Siracuse, waar U volop kunt genieten van 
het drukke Italiaanse stadsleven. 
 
Nachten 7 & 8: De laatste twee nachten van uw reis verblijft U in een klein B&B in het gezellige stadje 
Francavilla, aan de voet van de Etna.. 
 
Nachten 9 & 10: Indien U ervoor kiest uw reis met enkele dagen te verlengen, verblijft U de laatste twee 
nachten in een charmant familiehotel te Taormina, met uitzicht op zee, en op de Etnavulkaan. 
 
 
TIJDENS DEZE INDIVIDUELE AUTO- EN WANDELREIS ZORGEN WIJ VOOR 
 
• Accommodatie: 2 nachten Sortino, 1 nacht Ragusa-Ibla, 2 nachten Noto, 1 nacht Siracuse, 2 nachten 

Francavilla, (eventueel 2 nachten Taormina); alle nachten in goede **/*** B&B’s en familiehotels. 
• Maaltijden: 8 (10) ontbijten 
• Uitgebreide routenota’s, met beschrijvingen van de route en toeristische informatie 
• Topografische wandelkaarten (schaal 1 : 25.000 of beter) 
• 24/24 lokale assistentie 

 
Niet inbegrepen 
 
• Reistaksen 
• Reisverzekering 
• Maaltijden en dranken niet inbegrepen in de beschrijving 
• Extra optionele uitstappen of activiteiten 
• Persoonlijke items  
• Autoverhuur (op aanvraag) 
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MOEILIJKHEIDSGRAAD 
 
Eenvoudig tot gemiddeld (2/3): Meestal eenvoudige wandelingen zonder technische moeilijkheden, met 
geringe hoogteverschillen. In het late voorjaar, en de vroege herfst kan het wel al zeer warm worden tijdens 
de centrale uren van de dag. 
 
Fysieke conditie: een goede basisconditie en enige wandelervaring volstaan voor de wandelingen die U 
tijdens deze reis onderneemt. Hou er rekening mee dat U tijdens deze reis zelf de moeilijkheidsgraad van de 
wandelingen kan beslissen!  
 
 
AANKOMST & VERTREK 
 
Aankomst: De reis start in CATANIA. De stad beschikt over een international luchthaven met dagelijkse 
vluchten vanuit Milaan, Rome en Napels.  
Vertrek: De reis eindigt na het ontbijt op dag 9 in FRANCAVILLA (met verlenging op dag 11 in Taormina).  
 
 
 
TOUR VARIATIES 
 
EXTRA NACHTEN 
Het is mogelijk extra nachten te boeken aan het begin of einde van uw reis.  
 
Naast de verlenging te Taormina, kan de reis ook verlengd worden met enkel dagen te Catania of in een 
andere stad of kleiner centrum op het eiland (bijvoorbeeld Palermo). We beschikken over verschillende 
uitstekende 3 tot 5-sterren hotels en B&B’s. Details en prijzen op aanvraag. 
 

UPGRADE 
In enkele van de verblijfplaatsen en route is het mogelijk een upgrade te boeken. Details en prijzen op 
aanvraag. 
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