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Groepsreis 8 dagen Sicilië langs de Ionische kust 
 
Met deze begeleide groepsreis verblijf je op één locatie 
in Sicilië, Catania, en verken je de complete oostkust van 
dit Italiaanse eiland. Je verblijft in het Hotel Nettuno ****, 
gelegen aan de lavakust van Catania. Wie dat wenst kan 
elke dag een uitstap maken of je kan het ook rustig aan 
doen en genieten van de zon, zee, zwembad en de stad 
Catania. Verveling is in elk geval uitgesloten. 
 
De reisleider, Geert, laat je de vele aspecten zien van 
Sicilië: geschiedenis, cultuur, natuur en gastronomie. 
Drie uitstappen zijn inbegrepen in de reissom. We maken 
een wandeling met lokale gids in Catania. Deze stad aan 
de voet van de vulkaan Etna heeft een paar prachtige 
gebouwen én een olifantenfontein. Er is een daguitstap 
voorzien naar Taormina, gelegen op de top van een 
heuvel. Het oude Romeinse theater is de topattractie. Een andere daguitstap brengt je naar het zuiden van deze 
kuststrook, nl. de beroemde barokke stad Noto en de historische stad Syracuse. 
 
Voor wie het nog wat meer mag zijn hebben we twee optionele daguitstappen zoals een volle dag verkenning van de 
vulkaan Etna. Op de flanken van de Etna staan er heel wat wijngaarden, meteen ons thema voor een volle 
daguitstap. Degusteren hoort daar natuurlijk ook bij. Alle bezoeken gebeuren met een lokale gids. De reisleider, 
Geert, is de ganse reis aanwezig vanaf Zaventem om je van een zorgeloze vakantie te laten genieten. 
 
Inbegrepen 

• 7 nachten in Hotel Nettuno **** in Catania 
• Verblijf in half pension (ontbijtbuffet + diner) 
• Stadswandeling in Catania (Engelstalige gids) 
• Volle daguitstap Giardini Naxos, Isola Bella, Castelmola en Taormina (Engelstalige gids) 
• Volle daguitstap Syracuse, Ortigia en Noto (Engelstalige gids) 
• Transfers per privé bus: van de luchthaven naar het hotel en terug 
• Vlucht Brussel-Catania h/t met Brussels Airlines 
• Nederlandstalige begeleiding vanaf de check-in op Zaventem tot aankomst in Zaventem 

 
Geldigheid 
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer ‘Classic’ met balkon 
 
Vertrek op dinsdag 20/09/22 en terugreis op dinsdag 27/09/22: € 1399 
  
Single kamer: € 1659 
  
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider. 
 
Optioneel: 
Superior kamer met zeezicht: 65 euro p.p. 
Volle daguitstap naar de vulkaan Etna: 85 euro p.p. 
Volle daguitstap wijntour: 50 euro p.p. 
 
Vluchturen (onder voorbehoud):  
Dinsdag 20/09/22, Brussel-Catania (SN 3131): 13u30 - 16u10 
Dinsdag 27/09/22, Catania-Brussel (SN 3132): 17u00 - 19u50 
Inclusief ruimbagage: max. 23 kg. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie. 

https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/italie/sicilia/groepsreis_8_dagen_sicilie/27036/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
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Programma: 
• dinsdag: heenreis 
• woensdag: uitstap naar Catania (halve dag) 
• donderdag: daguitstap Giardini Naxos, Isola Bella, Castelmola en Taormina 
• vrijdag: vrije dag of optionele daguitstap wijntour 
• zaterdag: daguitstap Syracuse, Ortigia en Noto 
• zondag: vrije dag of optionele daguitstap Etna 
• maandag: vrije dag 
• dinsdag: terugreis 

 
 
Hotel Nettuno **** 
 
Het Hotel Nettuno **** ligt langs de zeepromenade van 
Catania op zowat 4 km van het historische centrum en 200 
meter van een bushalte. Het strand ligt op 5 minuten 
wandelen. Het hotel heeft een groot zwembad (20m x 9m, 
open tot eind september als het weer het toelaat) met 
poolbar, ligzetels en parasols (ca. 550 m²). Rechtstreekse 
toegang tot de Beach Club met nieuwe zonneterrassen aan 
zee op het vulkanische landschap. Het hotel beschikt over 
een eigen restaurant en loungebar. Op 1 km zijn er diverse 
bars, pizzeria's en restaurantjes. 
 
's Morgens wacht je een uitgebreid ontbijtbuffet (tussen 7u. 
en 10u.) in de Sala Bacco, het centrale restaurant van het 
hotel. Het diner gaat door in dezelfde ruimte met uitzicht op 
de tuinen en het zwembad van het hotel. Je mag er zich 
verwachten aan zee- en landgerechten met seizoensgebonden ingrediënten met een Siciliaanse smaak. 
 
Dit hotel is ideaal gelegen om zowel te genieten van zee en strand, het grote zwembad van het hotel, een unieke 
natuur rond de vulkaan Etna en dichtbij historische steden zoals Catania, Taormina, Siracusa, Noto, …  én daarbij 
horen natuurlijk de resten van de oude Griekse nederzettingen.  
 
We reserveren voor u een Classic kamer (20 m²) met balkon (uitzicht op stad of Etna), airconditioning, gratis WiFi, 
Flatscreen TV, werkbureau, minibar en kluis. Superior kamer is identiek maar met een balkon met uitzicht op de zee. 
 
Reserveer nu deze vliegvakantie. 
 

 
 

https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/italie/sicilia/groepsreis_8_dagen_sicilie/27036/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
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Catania 
 
Ruim 300.000 inwoners, een grote luchthaven en een belangrijk 
economisch centrum maken van Catania een zeer levendige stad.  
 
Het Domplein is de centrale vertrekplaats voor de toerist. De Dom is 
er de belangrijkste attractie met het grafmonument van de componist 
Vincenzo Bellini. Er zijn ook nog een aantal mooie monumenten.  Het 
meest opvallende is de olifantenfontein op het Domplein, 
gebeeldhouwd uit lavasteen. De olifant draagt een obelisk op de rug.  
 
En er zijn nog meer mooie pleinen in Catania zoals de Badia di 
Sant'Agata en het Piazza dell'Università. Bezoek zeker ook het 
Palazzo Biscari, een van de vele paleizen van de stad en het klooster 
van Benedettini. In de stad vind je nog een Romeins theater, een 
amfitheater en heel wat kerken. Het kasteel herbergt nu het 
stadsmuseum. Van het geboortehuis van Bellini is een museum gemaakt.  
 
 
Taormina 
 
Taormina is een van de populairste toeristenplekken op het eiland 
Sicilië. Met een microklimaat is het er aangenaam vertoeven, ook 
tijdens de winter. De belangrijkste bezienswaardigheid van Taormina 
is het Griekse theater, dat in de 2de eeuw voor Christus door de 
Romeinen werd verbouwd tot een amfitheater.  
 
In het oude centrum zijn nog tal van andere bezienswaardigheden te 
zien zoals het Odeon, de Dom, het “Palazzo Duca di Santo Stefano” 
en het “Piazza IX Aprile”, met zijn horlogetoren.   
 
Op een boogscheut van Taormina liggen de zand- en kiezelstranden 
van Giardini-Naxos, hier kwamen de Grieken aan land, zo’n 27 
eeuwen geleden.  
Tijdens onze daguitstap bezoeken we ook nog Isola Bella, een prachtig schiereiland en Castelmola waar je kan 
genieten van een prachtig utizicht. 
 
 
Etna 
 
Deze vulkaan is nog actief. De top ligt boven de 3000 meter en dat 
zorgt ervoor dat er wintersport kan beoefend worden op de flanken. 
Je kan de vulkaan bezoeken maar niet tot de top. Etna spuwt immers 
nog giftige dampen uit. Bij het minste teken van vulkanische activiteit 
worden de wegen naar de top afgesloten. Uiteraard kan je er 
genieten van mooie panorama's en soms stijgen er wel eens 
onschuldig dampen uit een aardspleet.  
 
De bus brengt je tot bij een bezoekerscentrum en vanaf daar moet je 
verder met de kabelbaan en een 4x4 tot een hoogte van 2750 meter. 
Vanaf daar kan je dan met de gids een wandeling maken. Met wat 
geluk kan je tot bij de lavastroom van 2021.  
 
De resten van de uitbarstingen van 1991/93 staan ook op het programma. Alles is evenwel onder voorbehoud van 
de activiteit van de vulkaan. Neem zeker kledij mee voor temperaturen rond de 10 graden en veel wind. Goede 
wandelschoenen zijn aanbevolen. 
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Noto, de barokstad 
 
Noto is een heel bijzondere stad en een aanrader voor wie graag 
barok ziet. Het is allemaal barok wat de klok slaat. Om niets te 
missen ga je op zoek naar de Corso Vittorio Emanuele. Als je deze 
straat afwandelt kom je langs bijna alle bezienswaardigheden en 
pleinen.   
 
Bij de terugweg neem je de parallelle Via Cavour en zo kom je 
langs zeer mooie gebouwen. Het belangrijkste plein is het Piazza 
XVI Maggio met het theater, een fontein en de San Domenicokerk. 
Een ander plein dat veel toeristen lokt is waar de Domkerk staat. 
Daar vind je eveneens het bisschoppelijk paleis en het stadhuis.  
 
 
 
Siracusa 
 
Met een bezoek aan Siracuse kom je bij de wortels van de 
bewoning op Sicilië. De Grieken hadden hier al een nederzetting in 
de 8ste eeuw v.Chr. Restanten van een bloeiperiode zijn te zien op 
het schiereilandje Ortigia dat door middel van een brug met de rest 
van de stad verbonden is. Op Ortigia vind je overblijfselen van 
tempels.  
 
Ook op het vasteland in het “Parco Archeologica” is de 
geschiedenis sterk aanwezig: heiligdommen, theaters, 
catacomben en andere monumenten. Méér vind je in het  
Archeologisch Museum. In het park staat het Oor van Dionysios 
(Orecchio di Dionigi), een naam die in 1586 bedacht werd door de bekende kunstschilder Caravaggio.  
 
Behalve deze overblijfselen uit de Oudheid is er ook nog de Duomo die je moet gezien hebben waarin nog duidelijk 
de oorspronkelijke Griekse tempel te herkennen is. Je vindt de kerk op de Piazza del Duomo, misschien wel het 
mooiste plein van Sicilië. 
 


