Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Het mooiste van Sicilië
Bijzonder Italiaans eiland in de Middellandse

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.275,- p.p.

zee
Sicilië is een bijzonder eiland. Veelzijdig, met heel veel historie en
cultuur, mooie natuur, prachtige stranden en natuurlijk
de’interessante hoofdstad Palermo. Tijdens een 8-daagse
standplaatsreis IN DE HERFSTVAKANTIE, gaan wij u de belangrijkste
bezienswaardigheden laten zien. U logeert gedurende de hele reis in
het prima 4* hotel Avalon Sikani in Gioisoa Marea (
hotelavalonmessina.com) in een kamer met zeezicht en op basis van
halfpension. Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten en vanuit het
hotel bent u in ca. 900 meter in het stadje. U slaapt elke avond in
hetzelfde bed en toch gaat u vrijwel het hele eiland zien per
touringcar, met eigen Zuiden/Jacobs reisbegeleiding en een
Duitstalige gids.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar Limburg
- Düsseldorf v.v.
Vlucht Düsseldorf - Catania met
Condor v.v.
Transfer luchthaven - hotel v.v.
Verblijf 7 nachten in 4* hotel Avalon
Sikani o.b.v. halfpension
(6x 3-gangen diner incl.¼l wijn en ½l
water en 1 avond Typisch Siciliaans
diner)

Dag 1 - Zaterdag 12 oktober

Hele dagexcursie door het
Binnenland o.l.v. gids

Limburg – Düsseldorf – Catania
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Vanuit uw Limburgse opstapplaats gaat u per luxe touringcar naar
Düsseldorf airport voor de vlucht om 15.50 uur met Condor naar
Catania airport. Bij aankomst rond ca. 18.30 volgt de transfer (ca. 160
km) naar hotel Avalon Sikani 4*, gelegen op een heuvel van
het schilderachtige bergstadje Gioiosa Marea aan de noordkant van
Sicilië. U verblijft in een zeezichtkamer, met een prachtig uitzicht op
zee. Bij aankomst in het hotel kunt u meteen aan tafel voor het diner.

Dag 2 - Zondag 13 oktober
Excursie door het binnenland
Na het ontbijt ontmoeten we onze Duitstalige gids en gaan we de
hele dag op excursie door het binnenland. We rijden naar Montalbano
Elicona. Een klein middeleeuws dorp in het Nebro-gebergte, dat lid is
van de vereniging “Mooiste oorden in Italië”. Het hart van het dorp
wordt gevormd door de Friedich van Aragon burcht. U bezoekt
dit gerestaureerd complex dat zijn oorsprong vindt in 1154. U vindt
hier ook interessante kerken. Ter afsluiting wordt een regionale
wijnkelder
bezocht
en
uiteraard
mag
hier
geproefd
worden. Vanavond geniet u van het diner in uw hotel.

Entree burcht Montalbano
Bezoek wijnkelder en proeverij
Hele dagexcursie o.l.v. gids naar de
Etna & Taormina
Entree antiek theater in Taormina
Hele dagexcursie o.l.v. gids Cefalù &
Tindari
Entree Kruisgang Cefalù &
opgravingen Tindari
Hele dagexcursie o.l.v. gids met gids
naar Monreale & Palermo
Entrees dom, klooster, kathedraal,
Martorana kerk, Staufer graven
Stadstour o.l.v. lokale gids in Catania
Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding
de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Hoteltoeristenbelasting € 2,- p.p.p.n.
(ter plekke te voldoen)
Verzekeringen

Dag 3 - Maandag 14 oktober

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten

Etna & Taormina
Vandaag gaan we na het ontbijt o.l.v. onze Duitstalige gids eerst naar
de Etna, met 3300 meter een van de hoogste Europese vulkanen. De
machtige berg domineert het oosten van Sicilië en u klimt per

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent). Prijs is afhankelijk van
het aantal deelnemers.

touringcar via de lintwegen naar boven. Maar wilt u echt tot aan de
top dan moet u dat te voet doen of een van de kabelbaantjes nemen.
’s Middags vervolgen we onze rit naar de prachtige plaats
Taormina, een van de mooiste Italiaanse kustplaatsen, gelegen in een
schitterend landschap. Gebouwd op terrassen waar vandaan u een
machtig zicht heeft op de omgeving. In de stad vindt u meerdere
middeleeuwse paleizen, een Grieks theater (entree inclusief) en de
San Nicola di Bari dom. En uiteraard een schat aan mooie galeries
en winkels. Vanavond diner in uw hotel.
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Dag 4 - Dinsdag 15 oktober
Cefalù & Tindari
Na het ontbijt gaan we weer op pad samen met onze Duitstalige gids.
We doen als eerste doel het middeleeuwse Cefalù aan. Cefalù wordt
door een gigantisch rotsblok gedomineerd en daar bovenop troont
een burcht als een soort kroon. De omgeving is vooral bekend
vanwege de pottenbakkers die hun handwerk in de hele wereld
exporteren. De kathedraal met mooie gedetailleerde mozaïeken staat
sinds 2015 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De excursie brengt u
vervolgens via een panoramaroute naar Tindari. Beroemd om het
Heiligdom van de Zwarte Madonna, vereerd omgeven door
mysterieuze verhalen en legendes. Uw gids zal honderduit vertellen.
Vanaf het panoramaplatform heeft u een schitterend zicht op Capo
Milazzo. Vanavond diner in het hotel.

Dag 5 - Woensdag 16 oktober
Vrije dag of optioneel naar Lipari & Vulcano

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Na het ontbijt kunt u vandaag genieten van een vrije dag of kiest u
voor een excursie naar Lipari & Vulcano. Ongeacht uw keuze dineren
we vanavond uiteraard weer in het hotel.
Deze optionele excursie is niet in de reissom inbegrepen, kosten
bedragen ca. € 78,- per persoon, uw reisbegeleider zal u
hierover informeren.
Als u kiest voor de excursie gaat u o.l.v. een Duitstalige gids naar de
haven en maakt u een uitstapje per boot naar twee van de Eolische
eilanden. Een archipel bekend vanwege mooie stranden én grotten.
Lipari is het grootste eiland en rijk aan archeologische vondsten en
het vulkaaneiland Vulcano was volgens de Griekse mythologie ooit de
werkplaats van de vuurgod Hephaistos.

Minimum aantal deelnemers: 25
U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.

Dag 6 - Donderdag 17 oktober
Monreale – Palermo
Na het ontbijt gaat u o.l.v. een Duitstalige gids, via een route die langs
ontelbare fruit- en groentetuinen voert, eerst de Benedictijnse
kloosterstad Monreale bezoeken. Vanaf de zuidwest toren van de
kathedraal heeft u mooi zicht op de stad en omgeving. Dan is het tijd
voor de hoofdstad: Palermo. Er heerst een speciaal sfeertje maar het is
bovenal een hele mooie stad met een eeuwenoud centrum vol
kerken en met rijk versierde paleizen. De invloed van de Islamitische
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bouwkunst is overalherkenbaar: in de kerk van San Giavanni degli
Eremiti, in het Palazo dei Dormanni en in de San Cataldo. De dom
heeft een gotische gevel en herbergt het graf van Frederik II. Diner in
ons hotel vanavond.

Dag 7 - Vrijdag 18 oktober
Vrije dag of optioneel naar Messina
Na het ontbijt kunt u vandaag genieten van een vrije dag of kiest u
voor een halve dagexcursie naar Messina. Ongeacht uw keuze dineren
we vanavond uiteraard weer in het hotel.
Deze optionele excursie is niet in de reissom inbegrepen, kosten
bedragen ca. € 35,- per persoon, uw reisbegeleider zal u
hierover informeren.
Kiest u voor Messina, dan bezoekt u de stad die ook wel de “Poort van
Sicilië” wordt genoemd, gelegen aan de noordoost kant van het
eiland, op slechts 3 km van het Italiaanse vaste land. Uw Duitstalige
gids gaat u de belangrijkste bezienswaardigheden laten zien. U vindt
er ook het mooie plein “Piazza Cairoli” als centraal punt tussen de
talrijke elegante boetieks, winkels en cafeetjes met terrassen.

Dag 8 - Zaterdag 19 oktober
Catania – Düsseldorf – Limburg
Vandaag uw laatste vakantie dag op Sicilië, Buongiorno! Geniet van
uw ontbijt. Daarna gaan we naar Catania voor een 2 uur
durende kennismaking met de stad o.l.v. een lokale gids. We gaan
aansluitend naar de luchthaven van Catania voor de terugvlucht om
19.35 uur met Condor naar Düsseldorf waar de landing om ca. om
22.20 uur is voorzien. Aansluitend staat onze touringcar klaar en
brengt u terug naar uw afstapplaats in Limburg.

Hotel informatie
Avalon Sikani ****
Hotel gelegen in het schilderachtige bergstadje Gioiosa Marea aan de
noordkant van Sicilië.
Het hotel ligt ongeveer 1 km van het centrum.
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De kamers zijn verdeeld over meerdere gebouwen. Het hotels heeft
119 kamers en de kamers zijn voorzien van een badkamer met bad of
douche,toilet, airco, telefoon & tv.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 165,Hotel website: https://www.avalonsikaniresort.it/
Hotel adres: Contrada Licari, 98063 Gioiosa Marea ME, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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