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Zondagmorgen 12 juni, voor het krieken van de dag was iedereen tijdig paraat op de 

luchthaven. Het inchecken ging vrij vlot en iedereen had nog rustig de tijd om ergens een tasje 

koffie met ontbijtkoek of sandwich te nuttigen. 

Na een geslaagde vlucht met twee vrouwelijke piloten kon onze ontdekking van Sicilië 

beginnen. 

Buiten aan de luchthaven maakten wij kennis met Salvatore, onze buschauffeur, die ons de 

ganse week op een veilige manier door de kronkelende straatjes van Sicilië moest leiden naar 

alle bezienswaardigheden van onze reis. Toen wisten we nog niet dat er de laatste dag een 

kink in de kabel zou komen. 

We trokken eerst naar Noto met zijn zeer barokke 

stadscentrum. Noto bestaat voornamelijk uit drie 

grote parallel lopende straten. De bovenste straat 

voor de rijke klasse, de middelste voor de 

geestelijken en de onderste voor het gewone 

volk. Wij bezochten vooral de middelste 

hoofdstraat en enkele zijstraten. In één van die 

zijstraten wordt jaarlijks de 3
de

 zondag van mei 

een bloementapijt gehouden. De vorige groep had 

het genoegen dit te mogen meemaken maar het 

leidde wel tot een overrompeling van heel hun 

programma door de massa volk die toen 

aanwezig was. 

's Middags hadden we vrije lunch en iedereen trok in groepjes het stadje in om de inwendige 

mens te versterken. 

In de namiddag trokken we naar Syracuse en brachten we een bezoek aan het archeologisch 

park van Syracuse. Van daaruit ging het naar ons hotel Parco delle Fontane voor ons 

avondmaal, voorafgegaan door een aperitief aangeboden door het bestuur, en overnachting. 

De volgende dag moesten we met onze valiezen tegen 9 

uur klaar staan aan de bus voor het vertrek naar het eiland 

Ortigia. Maar eerst deden we nog een kleine tussenstop 

aan een zeer speciale kerk nl. Santuario della Madonna 

delle Lacrime. Deze kerk is 84m hoog en gebouwd in de 

jaren 70 zonder binnensteunpilaren. Daarna ging het 

verder naar Ortigia waar we de ganse voormiddag 

verbleven en belangrijke plaatsen en gebouwen van het 

eiland hebben bezocht. Ook daar hadden we vrije lunch. 



Daarna was het weer de bus op voor ons bezoek aan de grootste vulkaan van Europa: de Etna. 

Op 2000 meter hoogte stapten we uit de bus en konden we daar wat rondsnuisteren in de 

lokale winkeltjes. In één specifiek winkeltje konden we allerlei specialiteiten proeven en 

nadien werd er heel wat gekocht. Daarna bracht de bus ons nog een klein beetje hoger en 

maakten wij een wandeling rond de Silvesterkrater. 

Daarna was het tijd om terug de bus op  te stappen voor vertrek naar ons volgend hotel 

Atahotel Naxos Beach. Het avondmaal was in een restaurant gelegen aan het strand met 

prachtig zicht op de zee. Maar de meeste mannen haastten zich daarna naar een zaaltje naast 

de bar waar een groot scherm was opgesteld voor de match België-Italië. Maar ja, we moesten 

met gebogen hoofd de zaal verlaten want wij verloren met 0-2. Sommigen bleven nog wat 

nakaarten, de meesten trokken richting kamer. 

Om 9 uur vertrokken we naar Castelmola, 

een stadje hoog boven Taormina. Hier 

moest onze chauffeur echt zijn rijkunsten 

tonen. Er werden vaak kreten van aai en 

oei gehoord maar onze Salvatore bleef daar 

heel rustig bij. Na een korte uitstap reden 

we terug de berg af en op een bepaald 

moment moesten we overstappen in een 

shuttlebus die ons naar Taormina-centrum 

bracht.  

Daar doorkruisten we het stadje langs de 

belangrijkste straat van de Poort van 

Messina naar de Poort van Catania. 

Na de vrije lunch gingen we in groep nog het antieke Teatro Greco Romano bezoeken en toen 

dit afgerond was,vertrokken we allen met de shuttle terug naar de bus en dan naar ons hotel. 

Daar kwamen we aan tegen half vijf in de namiddag en toen trokken velen naar het zwembad 

om een verfrissende duik in het water te nemen. Daarna konden we in het restaurant gaan 

genieten van een lekker buffet. 

De volgende morgen moesten de valiezen tijdig klaar staan langs de weg grenzend aan de 

bungalows. Deze werden door een golfkarretje opgehaald en naar onze bus gebracht terwijl 

wij ons uitgebreid ontbijt namen. Die dag was er een lange busrit gepland. 

Eerst reden we naar Piazza Armerina om de Villa del 

Casale te bezoeken. Deze villa werd pas ontdekt in 1920 

door spelende kinderen. Hierin bevinden zich vele zalen 

met de grootste en mooiste bewaarde mozaïeken met 

taferelen uit de klassieke oudheid. Men zegt: "mode komt 

altijd terug". Wij konden hier dus ook vaststellen dat 

zelfs in de oudheid de bikini al bestond. 



Deze middag namen we een gezamenlijke lunch in Ristorante Mosaici, naam toepasselijk na 

ons bezoek. 

Daarna allen terug de bus op 

richting Agrigento. Vanop de 

bus kregen we al een zicht op 

de Griekse tempels die we daar 

gingen bezoeken. Van de 

verschillende resten van 

tempels is de Tempel van 

Concordia, gebouwd tussen 

440 en 430 voor Christus, 

bijna volledig bewaard 

gebleven. Na deze wandeling 

door de Valle dei Tempi waren 

we blij dat Salvatore ons met 

de bus kwam ophalen want 

voor velen begon de 

vermoeidheid te wegen. Zeker 

met de reeds vrij hoge temperaturen. 

We reden dan naar Hotel Costazzurra te Agrigento waar we allen een verfrissende douche 

namen alvorens het avondmaal te nuttigen. 

De volgende dag kondigde zich heel warm aan en eerst hadden we een lange busreis voor de 

boeg richting Palermo, de hoofdstad van Sicilië. 

Eerst bezochten we het Palazzo Reale met de Cappella Palatina. Hier zijn Arabische 

stalactieten en Christelijke mozaïeken tot een prachtige eenheid versmolten. Daarna was er 

een gezamenlijke lunch in het centrum van Palermo.  

Nadat we meer dan voldoende gegeten en gedronken hadden, gingen we in groep en onder de 

deskundige begeleiding van Jean Louis, onze gids, de straatjes en unieke gebouwen van 

Palermo verkennen. Na deze wandeling door de stad hadden we nog even vrije tijd. Gezien de 

zwoele warmte van om en bij de 45° zochten de meesten onder ons een cafeetje op om iets te 

kunnen drinken, wat zeer welgekomen was. 

Normaal gezien moesten we daarna nog doorrijden naar de Monte Pellegrino, maar door 

hevige branden waren de wegen afgesloten  en konden wij ons programma van die dag niet 

helemaal afwerken. Jean Louis stelde voor om dit bezoek dan te verplaatsen naar 

zaterdagmorgen, maar ook dan kon dit niet doorgaan want de branden waren nog altijd niet 

geblust. 

Wij reden dan maar onmiddellijk door naar onze volgende plaats van overnachting, hotel Sao 

Paolo Palace in Palermo. Vanop het dak van het hotel, waar het zwembad gevestigd was, 

zagen we de vuurhaarden op de Monte Pellegrino. We zagen ook de vliegtuigen van de 



brandweer die water gingen opscheppen uit de zee en dit dan uitstortten boven de 

vuurhaarden. Een spectaculair schouwspel. 

Tegen 19.30 uur moesten we allen klaar zijn om naar het restaurant van het hotel te gaan want 

vooraleer aan onze maaltijd te beginnen, werd er nog een glaasje Prosecco aangeboden door 

het bestuur van de Seniorenclub. 

De volgende dag reden we eerst naar Monreale . Daar bezochten we de kathedraal die, op 

gebied van inrichting, vergelijkbaar is met de Cappella Palatina, maar veel groter. Hier is dus 

ook een zeer goede combinatie van Islamitische en christelijke elementen. Naast de kerk ligt 

een klooster met een prachtige zuilengang, Nadien ging het richting Erice, een stadje gelegen 

op een hoogte van 751 meter. Hier heb je een prachtig zicht op het eiland en de zee. Wij 

maakten ook hier een wandeling langs de belangrijkste gebouwen. 

 's Middags was er hier vrije lunch. 

Na de middag reden we met de bus naar Segesta. Hier bezochten we één van de best 

bewaarde tempels van Sicilië. Daarna allen de bus op en richting hotel voor onze laatste 

overnachting op Sicilië. 

Aan alle mooie liedjes komt een einde maar vooraleer het vliegtuig naar huis te nemen, 

genoten we toch nog van een bewogen dag. Het begon 's morgens al voor ons vertrek naar 

Cefalu. De bus had een technisch probleem en kwam wat later dan voorzien toe op de 

parking. De tocht naar Cefalu verliep 

vlekkeloos. Daar verkenden wij ook het 

dorpje met o.a. de kathedraal en de 

middeleeuwse wasplaats.  

Na de vrije lunch moesten we allen 

samenkomen voor het plein aan de 

kathedraal vanwaar we met zijn allen naar 

een bepaald terras trokken waar ons 

nogmaals een drankje aangeboden werd 

door het bestuur. 

Toen wist Jean Louis ons ook te vertellen 

dat onze bus volledig in panne stond en dat er een vervangbus ging komen om ons naar de 

luchthaven te voeren. Hierdoor verviel  ook ons bezoek aan Enna, Eerst moest onze 

vervangbus naar de plaats rijden waar onze bus in panne stond, alle valiezen en persoonlijke 

spullen overladen van de ene bus naar de andere, afscheid nemen van onze fantastische 

chauffeur Salvatore en dan weg naar de luchthaven. 

Het inchecken verliep wel wat chaotisch maar voor de rest verliep alles vlot. We kwamen 

tijdig aan in Zaventem, iedereen nam van iedereen afscheid en zocht daarna familie, vrienden 

of taxi op om huiswaarts te keren. 

Het was een mooie en boeiende reis. 


