
• 8-daagse rondreis met huurwagen
• Ontdek de culturele hoogtepunten 
• Logies omringd door rust en authenticiteit

Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

RONDREIS IN AGRITURISMI

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Authentiek Sicilië

Vanaf
€ 315 p.p.

p



Dag 1  Catania - Alcantara
Bij aankomst op de luchthaven van Catania neemt u uw huurauto in ontvangst en kan uw ontdekkingstocht van Sicilië 
beginnen. Rij naar uw eerste overnachtingsplaats waar u 2 nachten zal logeren in Agriturismo Il Borgo Resort, 
Agriturismo Il Poggio Resort, Casa delle Monache (Alcantara op +- 18 km van Taormina) of gelijkaardig.

Dag 2  Etna – Taormina (ca. 135 km)
De imposante en nog steeds actieve vulkaan Etna is de trots van Sicilië en domineert het landschap in de wijde 
omgeving. Met de wagen kunt u tot 1900m hoogte rijden. In de namiddag is het tijd voor een bezoek aan Taormina, 
een juweeltje van een stadje bovenop de Monte Tauro. Het antieke Grieks-Romeinse theater is absoluut een bezoek 
waard.

Dag 3  Piazza Armerina – Agrigento – Castelvetrano (ca. 340 km)
Vandaag doorkruist u het eiland langs een aantal van de culturele hoogtepunten van Sicilië. Rij door naar Montevago
bij Castelvetrano waar u 2 nachten logeert in Case di Latomie of gelijkaardig.

Dag 4  Marsala – Erice – Segesta (ca. 190 km)
Vandaag bezoekt u Marsala, bekend van de zoete Marsalawijn en de zoutpannen waar op traditionele manier zout uit 
de zee wordt gewonnen. Rij nadien door naar Segesta voor een bezoek aan de spectaculair gelegen, onvoltooide 
Dorische tempel.

Dag 5  Palermo – Alia (ca. 200 km)
Palermo, de hoofdstad van Sicilië staat vandaag op het programma. Elke overheerser heeft er in de loop van de 
geschiedenis zijn architecturale sporen nagelaten. U kunt er een mix van Arabische, Griekse, Romeinse bouwwerken 
bewonderen. Rij nadien verder naar Alia waar u 2 nachten zult logeren in Villa Dafne of gelijkwaardig.

Dag 6  Cefalù – Castelbuono (ca. 160 km)
Vandaag is ideaal om een bezoek aan de badplaats Cefalù, met zijn indrukwekkende Normandische Duomo met 
prachtige mozaïeken, te combineren met een bezoek aan het middeleeuwse stadje Castelbuono, in het uitgestrekte 
natuurpark Le Madonie.

Dag 7  Siracusa
Uw ontdekking van Sicilië brengt u vandaag naar Siracusa dat van de 5de tot de 3de eeuw v. C. de belangrijkste 
Griekse havenstad was. Het schiereiland Ortigia is het op zichzelf staande historische centrum van de stad. Bezoek er 
zeker de interessante Duomo. Rij door naar Alcantara waar u de laatste nacht logeert in Agriturismo Il Borgo Resort, 
Agriturismo Il Poggio Resort, Casa delle Monache of gelijkaardig.

Dag 8  Terugkeer
Vandaag levert u uw huurwagen weer in bij vertrek vanuit de luchthaven van Catania. U kunt uiteraard uw verblijf in 
Sicilië ook verlengen om de opgedane indrukken in alle rust te laten bezinken en verder te genieten van de 
Siciliaanse zon, gastvrijheid en de heerlijke Siciliaanse gerechten en zoetigheden.

Periode 2021 Prijs p.p.* Single supp. 
02/04-02/07 € 365 € 224
03/07-27/08 € 415 € 243
28/08-01/10 € 365 € 224
02/10-31/10 € 315 € 224

Inbegrepen
7 overnachtingen in een standaardkamer met ontbijt:
o 2n in Agriturismo Il Borgo Resort, Agriturismo Il

Poggio Resort, Casa delle Monache in Alcantara of 
gelijkwaardig

o 2n in Case di Latomie in Montevago of gelijkwaardig
o 2n in Villa Dafne in Alia of gelijkwaardig
o 1n in Agriturismo Il Borgo Resort, Agriturismo Il

Poggio Resort, Casa delle Monache in Alcantara of 
gelijkwaardig

Niet inbegrepen
o Vluchten
o Huurwagen
o Toeristentaks
o Niet vermelde maaltijden
o Inkomgelden
o Verzekeringen
Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid

* Prijzen p.p. (2-persoonskamer). Aanbod 
geldig volgens beschikbaarheid.
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