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Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee, maakt deel uit van Italië en heeft 5 miljoen inwoners. Het is 
een eiland met vele culturen en tot 1860 was Sicilië een koninkrijk. 
 
Dag 1: Zelzate – Zaventem – Palermo 
Vertrek op AMG om 4h00 met 54 deelnemers waaronder Anne en Lydie als VKS-begeleidsters. Catherine 
(CTT) was, zoals later zou blijken, onze welbespraakte gids. De vlucht, voorzien om 6h55, vertrok om 7h30 en 
na 2 uur vliegen waren wij reeds in Palermo. Hier wachtte een bus met chauffeur ons op en om 10h45 kon de 
verkenning van Palermo beginnen. 
Palermo is de hoofdstad van de autonome regio Sicilië. De stad ligt in het NO van het eiland en heeft 600.000 
inwoners. 
Onze chauffeur Mauro volgde de kustweg met aan de ene kant de Middellandse Zee en aan de andere kant 
bergtoppen en heuvels. Wij bereikten de ring rond Palermo en reden door mooie lanen de stad binnen. De 
bebouwing bestaat uit appartementsgebouwen met balkon, afgewisseld met villa´s met tuinen. Wij 
passeerden de zeehaven, de jachthaven en een monument ter ere van de gesneuvelden door de maffia. Wij 
reden langs oude weelderige paleizen, de botanische tuin, het centraal station en het koninklijk paleis. 
Onderweg zagen wij regelmatig marktjes, voornamelijk groenten en fruit en kwamen voorbij de kathedraal en 
het operagebouw. 
Palermo is een vervuilde stad met weliswaar prachtige gebouwen maar ook met overvolle vuilbakken, 
zwerfvuil, plastiek, papier... De smalle donkere zijstraten liggen er wat verloederd bij. Er is zeer druk verkeer 
met de alomtegenwoordige scooters die overal tussen laveerden. 

Om 12h15 namen wij de lunch, wijn en water inbegrepen. Smakelijk! 
Rond 14h00 begon onze wandeling door het centrum onder leiding 
van Catherine die ons uitleg gaf. Wij wandelden tot de Piazza Pretoria 
met een prachtige fontein en 10tallen standbeelden. Rond het plein 
staat het monumentale stadhuis met opschriften in reliëf en wat 
verderaf bemerkten wij de keramiek koepel van de H. Jozef kerk. 
Wij kwamen op de Piazza Bellini met de St Catherinakerk, de kerk van 
de H. Maria van de Admiraal en de kerk van de H. Cataldo. Aan kerken 
geen gebrek en allen mooie gebouwen uit de jaren 1500. 

 
 
 
 
 
Wat later bereikten wij de Quattro Canti, een kruising 
van 2 lanen maar cirkelvormig uitgewerkt met paleizen uit 
de jaren 1600-1700, versierd met standbeelden van 
koningen en heiligen in nissen in de gevels. Een eindje 
verder kwamen wij op de Piazza San Domenica met de 
kerk van de Dominicanen, een machtig barokke kerk met 
standbeelden en een pestzuil op het plein ervoor. Nog 
wat later passeerden wij het “moderne” postgebouw uit 
1930 met vele zuilen aan de voorzijde. Onze wandeling 
liep ten einde om 15h30 aan het zeer grote 
operagebouw. 
Het was een mooie wandeling, dankzij Catherine, in het 
centrum van Palermo door brede lanen waar vele smalle 
steegjes op uitkwamen, het ene al wat properder dan het andere. 
Hoog tijd voor een terrasje, waarna de bus ons oppikte om ons naar ons Hotel San Paolo Palace te brengen 
waar wij toekwamen om 17h00. Inchecken, kamers opzoeken, diner om 19h30 (bediening aan tafel) en onze 
eerste dag zat erop. 
Weer: Bewolkt zwoel weer. Temp = 28° 
 
 
 
 
 
 



 
Dag 2: Palermo 

Na het ontbijtbuffet, vertrek om 9h00 voor bezoek aan 
Palermo. Om 9h20 waren wij reeds aan het Koninklijk 
Paleis, het Palazzo dei Normanni, met ervoor een 
prachtig park met palmbomen, bananenplanten en 
andere exotische bomen en planten. Het Paleis dateert 
uit de 9de eeuw en is in de 11de eeuw omgebouwd door 
de Noormannen, vandaar de naam Palazzo dei 
Normanni. Na tal van verbouwingen gedurende de 
volgende eeuwen, werd het uiteindelijk in 1921 
aangekocht door de Italiaanse regering. Sinds 1947 is 
het de zetel van het Siciliaans parlement. 
Na een strenge controle aan de ingang, bezochten wij 
het paleis. Wij kwamen op een binnenkoer, 2 
verdiepingen hoog en met renaissance arcaden. Wij 
deden een rondgang op de eerste verdieping, zagen 
prachtige muurschilderingen en kwamen aan de ingang 

van de Capella Palatina, de huiskapel van het paleis, daterend uit de 12de eeuw. Het is een meesterwerk van 
allerlei structuren en interieurdecoratie. Wij kwamen ogen te kort. De wanden en de koepels zijn bezet met 
mozaïeken in verschillende kleuren en zelfs belegd met bladgoud. Ze stellen taferelen voor uit het leven van J. 
Christus, de apostel Paulus, andere heiligen en taferelen uit het Oud Testament. De kolommen zijn uit marmer 
en het plafond is fijn Islamitisch uitgewerkt. Prachtig geheel! 
Wij gingen verder naar de 2de verdieping, kwamen in een portrettenhal met prominente persoonlijkheden, de 
Chinese hal met muurschilderingen, de Roger hal met mooie mozaïek decoraties van o.a. een koppel leeuwen 
en in de Hercules hal waar sinds 1947 het regionale parlement zitting houdt. 
Ten slotte bezochten wij op het gelijkvloers het museum gewijd aan de H. Rosalia die aanroepen wordt voor 
hopeloze gevallen. Wij zagen veel schilderijen, beelden, misbenodigdheden...Mooi! 
Ons bezoek was ten einde om 11h30 waarna wij ons naar de Kathedraal begaven die dateert uit de 11de – 
12de eeuw. Wij passeerden eerst een mooi park met palmbomen en kwamen aan de kathedraal zo`n 10 
minuten later. Het is een enorm gebouw gekenmerkt door verschillende bouwstijlen als gevolg van een lange 
geschiedenis van uitbreidingen, wijzigingen en restauraties. 
De buitenkant is echt prachtig met o.a. het gebruik van marmeren zuilen, kapelletjes met mozaïek bedekking, 
driehoekige en afgeronde kantelen, mooie klokkentorens... 
Binnenin is de kathedraal gerenoveerd in 1700 – 1800 met gebruik van veel stukwerk en vele 
heiligenbeelden. Er zijn tal van zijaltaren en boven het hoofdaltaar is het koepel plafond prachtig beschilderd. 
Een interieur van een gans ander genre dan de pracht en de praal van de Palatina kapel. 
Zowel het paleis als de kathedraal staan op de werelderfgoedlijst van de Unesco! 
Na dit bezoek namen wij de lunch om 13h15. Smakelijk! Vertrek om 14h45 naar de Monte Pellegrino, een 
rotsberg met bijna aan de top, de rotskerk gewijd aan de H. Rosalia. Na tal van haarspeldbochten bereikten 
wij het heiligdom om 15h15. 
Wij bezochten de kerk, uitgehouwen in de rotsen, waar de H. Rosalia geleefd heeft en gestorven is in de 
17de eeuw. Het is een grotkerk met een groot beeld van de H. Rosalia. 
Om 16h15 namen wij dezelfde mooie panoramaweg terug met langs de ene kant zicht op Palermo en langs de 
andere zijde, de rotsen met talloze cactussen. 
Om 17h00 waren wij terug in het hotel. Diner om 19h30, wat napraten en een mooie cultuurdag zat erop. 
Weer: Warm zwoel weer. Temp = 29° 
 
Dag 3: Cefalu – Monreale 
Na het ontbijtbuffet, vertrek om 9h00 naar Cefalu 
voor bezoek aan de kathedraal. Wij reden langs 
de noordelijke kust van Sicilië met langs de ene 
kant rotsachtige bergen en ravijnen met hier en 
daar olijfbomen en langs de ander kant de 
Middellandse Zee. 
Om 10h15 waren wij in Cefalu, een stadje gelegen 
aan de voet van een enorm rotsblok. Wij gingen te 
voet door de zeer toeristische straatjes 
(winkeltjes, terrassen...) en kwamen op een groot 
plein met er rond, de kathedraal, het bisschoppelijk 
paleis en de seminaries. De kathedraal dateert uit 
de 12de eeuw en is gebouwd door de Normanni. 
Hij is gebouwd in romaanse stijl en heeft een 
voorgevel met 2 torens (Normandische stijl) en 
een voorportaal met marmeren zuilen. Binnen 
viel de enorme ruimte op met een vrij sober interieur maar mooie structuren. Het plafond boven het 



hoofdaltaar echter was prachtig bezet met kleurrijke mozaïeken en bladgoud die o.a. een strenge Christus 
en taferelen uit het Nieuwe testament uitbeeldden. Mooi! 
Na dit bezoek waren wij vrij tot 12h20, tijd die wij benutten om wat te kuieren in de wandel/winkelstraatjes. Wij 
bewonderden een zeer goed bewaarde middeleeuwse wasplaats en wij kwamen eveneens op het vrij drukke 
strand. 
Lunch om 12h30 op een terras aan de zee. Smakelijk! 
Na de lunch, vertrek om 14h15 uit het zeer warme en drukke Cefalu, op weg naar Monreale, beroemd om 
haar kathedraal waar wij om 15h30 toekwamen. Monreale ligt enkele honderden meters boven Palermo en 
kijkt over de hoofdstad uit. 
Via heel wat trappen bereikten wij het plein, waar naast de kathedraal ook heel wat souvenirwinkeltjes en 
terrasjes waren. De kathedraal zelf dateert uit de 12de eeuw en is gebouwd in Normandische stijl met 2 
klokkentorens. Binnenin was het één praal en pracht. De muren, het plafond, de kolommen, alles was bezet 
met mozaïek, zo´n 6000m² in totaal. Wij zagen taferelen uit het Oude en Nieuwe testament naast allerlei 
geometrische motieven. Deze kunstarbeid werd uitgevoerd door Byzantijnse vaklui. 
Hierna waren wij vrij tot 17h00. In de kathedraal was er om 16h30 een bruiloft zodat wij de bruid, in het wit met 
lange sleep, konden toejuichen. Goede vaart in het huwelijksbootje! 
Vertrek naar het hotel waar wij om 18h00 arriveerden. Hier namen wij afscheid van onze chauffeur Mauro die 
ons overal veilig heen gebracht had. Bedankt Mauro. 
Diner om 19h30, nog wat napraten en een mooie culturele dag zat erop. 
Weer: Warme zonnige dag. Temp = 30° 
 
Dag 4: Segesta – Erice 
Vertrek om 9h00 richting binnenland voor een bezoek aan de ruïnestad Segesta met haar unieke tempel en 
archeologische site. Het is een Hellenistische stad in het NW van Sicilië, gelegen op 305m boven 
zeeniveau. De stad was omgeven door steile hellingen en genoot zo natuurlijke bescherming. De heuveltop 
biedt een prachtig uitzicht over het dal. 
Wij volgden oorspronkelijk de kustweg, zongen een “Happy Birthday “ voor Cécile, om later richting 
binnenland te rijden. Wij kwamen in een glooiend landschap met plantages van meloenen en wijngaarden. 
Om 10h30 bereikten wij de archeologische site van Segesta waar een plaatselijke gidse ons opwachtte. Een 
busje bracht ons via een steile weg 
omhoog tot de site. Wij bezochten de 
ruïnes van het marktplein, de kerk 
en het theater dat uitgehouwen was 
in de rotsen, waarna wij met het 
busje terugkeerden. Spijtig dat een 
groot deel van de site overwoekerd 
was door onkruid. 
Via een pittige klim, te voet, gingen wij 
naar de tempel, daterend van 400 
BC en vergelijkbaar met het 
Parthenon in Athene. Eveneens 
rechthoekig, volledig open, zware 
zuilen, geen dak en met een fries in 
de voorgevel. Mooi! 
Na de lunch, vertrek om 14h30 naar 
Erice, een bergdorp 750m boven de 
zeespiegel en gelegen in het uiterste 
westen van Sicilië. Gedurende de 
busrit genoten wij van het glooiende 
landschap met wijngaarden en 
olijfbomen. Naarmate wij hoger klommen, langs een weg met veel haarspeldbochten, kregen wij een prachtig 
zicht op de blauwe Middellandse Zee en op de zoutpannen van Trapani. 
Om 15h30 bereikten wij Erice. Wij gingen door de 12de-eeuwse toegangspoort, Porta Trapani, het stadje 
binnen voor een wandeling doorheen de straatjes. Erice is vrij toeristisch met tal van terrasjes en 
souvenirwinkeltjes. De straatjes en steegjes zijn geplaveid met keien in een vierkantig patroon. 
Onze eerste stop was aan de OLV Kerk uit de 14de eeuw. Hier werd, op de trappen voor de kerk, de 
groepsfoto genomen. Wij wandelden verder en passeerden nog een 5-tal kerken zoals de H. Franciscuskerk 
(14de eeuw), de kerk Guiliano (16de eeuw), een kloosterkerk (17de eeuw) waar kersttaferelen opgesteld 
stonden, de kerk St. Petrus (14de eeuw) met een vrij sober interieur en nog een Dominicaner kerk. Kerken 
genoeg. 
Tussendoor gingen wij tot de rand van het stadje en van hieruit hadden wij een prachtig zicht op het kasteel en 
op de Middellandse Zee met de zoutpannen van Trapani in de diepte. Al bij al een mooi dorp dat zijn 
authenticiteit bewaard heeft en dat er, niettegenstaande de vele bezoekers, netjes bij lag. 
Vertrek om 17h15 richting hotel waar wij pas om 19h15 toekwamen. Diner om 19h30, valiezen maken en onze 
historische dag zat erop. 
Weer: Zonnige dag. Temp = 30°. 



 
Dag 5: Enna – Piazza Armerina – Acireale 
Na het ontbijt en inladen van de valiezen, vertrek om 8h30 richting Enna, gesitueerd in het midden van Sicilië 
op 930m hoogte en meteen de hoogstgelegen provinciehoofdstad van Italië. Wij volgden een eind de kustweg 
waarna wij het binnenland indoken. Het landschap werd glooiend en wij kwamen in een landbouwstreek met 
groenten - maar vooral graanteelt (was reeds geoogst). De autostrade die wij volgden, was tientallen km 
geplaatst op palen. Merkwaardig. 
Om 10h30 bereikten wij het oude stadsgedeelte van Enna en dit na een pittige klim met de bus. Wij deden 
een wandeling in Enna langs de enorme kasteelmuren van het middeleeuws “Castello di Lombardia”. Wij 
hadden een prachtig uitzicht over de nieuwe stad Enna in de diepte en zagen, in de verte, de Etna met 
rookpluim (of was het een wolk?). 
Een wandeling door de “hoofdstraat” van het oude centrum, bracht ons tot aan de Dom van Enna, gewijd aan 
de H. Maria Visitare. Het is een groot gebouw met klokkentoren. De ingangsdeur, uit brons bevat 
reliëfbeelden. Het interieur was prachtig met gebruik van veel stukwerk, een houten cassetteplafond, een 
mooi altaar, orgel en een marmeren preekstoel. In de sacristie was de vloer in mozaïek met een tafereel uit de 
bijbel en in een kleinere ruimte ernaast waren de muren bekleed met gesculpteerde houten panelen. Mooi! 
Om 11h45 verlieten wij het toeristisch stadje Enne en reden langs dezelfde weg naar beneden, naar Piazza 
Armerina voor de lunch om 12h45. De stad was sterk bevlagd in voorbereiding van de komst van Paus 
Franciscus op zaterdag. 
Na de lunch vertrokken wij om 13h45 naar de Romeinse villa, “Villa del Casale”. Het is één van de best 
bewaarde villa´s uit de romeinse tijd. 
Een plaatselijke gids begeleidde ons door de destijds luxueuze keizerlijke villa. Wij gingen door een 
romeinse poort, passeerden het thermencomplex met badhuis en massagesalon, de sportzaal, de toiletten en 
kwamen uit op een grote binnenkoer met zuilen. De villa is verdeeld over verschillende terrassen. Wij 
bezochten, over een passerelle, de keizerlijke appartementsvertrekken, met overal mozaïekvloeren met 
prachtige taferelen uit de mythologie met Griekse en romeinse goden. De vloeren in de privé vertrekken 
hadden de mooiste mozaïeken met jachttaferelen zoals de jacht op wilde dieren in Afrika, circustaferelen, 
prachtig uitgebeelde vissersboten met bemanning, spelende bikinimeisjes...te veel om te beschrijven. 
Prachtige mozaïeken bevloering en goed bewaard met nog heldere kleuren! 
Volgens de plaatselijke gids zijn er in al deze mozaïeken vloeren 1.200.000 steentjes gebruikt met 37 
kleurschakeringen. De steentjes zijn uit marmer of ander hard gesteente. 
Vertrek om 16h00 door het glooiend binnenland. Naarmate wij Catania naderden, kwamen wij in een vlakker 
landschap met veel plantages van citrusvruchten. 
Wij bereikten ons luxueus Hotel Santa Tecla Palace in Acireale om 18h30. Inchecken, diner in buffetvorm om 
19h30, wat napraten en onze dag zat erop. 
Weer: Bewolkte dag. Temp = 25°. 
 
Dag 6: Syracuse 
Na het ontbijtbuffet, vertrek naar Syracuse, een havenstad, maar vooral belangrijk als historische stad. Het is 
een “superstad” uit de Griekse Oudheid en geboorteplaats van Archimedes.  Wij reden door een vlak 
landschap, deels onbewerkt, deels met plantages van citrusvruchten. 
Om 9h40 bereikten wij de site van Syracuse die dateert uit de 3 - 6de eeuw BC. Een plaatselijke gids 
begeleidde en informeerde ons gedurende een rondgang die begon om 10h15. 
Wij bezochten de steengroeven die eeuwenlang bouwmaterieel voor de stad leverden. De bovenste poreuze 
lagen liet men ongemoeid, maar daaronder begonnen 
de steengroeven met veel grotten. Wij bezochten het 
“Oor van Dionysius ”de zgn. “echogrot”, een grot 
met spits toelopend dak en 24m hoog. Als test 
galmden de “Vrolijke Vrienden” van nonkel Bob door 
de grot. Test geslaagd! Deze grot werd in de Griekse 
tijd gebruikt als gevangenis tot 1000 man. Gruwelijk! 
Hierna bezochten wij het Griekse Theater dat plaats 
bood aan 16.000 toeschouwers. Het is cirkelvormig 
met een opening van ca ¼ voor het podium en uit de 
rotsen gehouwen. Indrukwekkend! De dapperen 
trotseerden de hitte en wandelden tot boven. Het 
theater was omgeven door rotswanden met 
uitgehouwen “grafkelders” voor de christenen uit de 5 
-  6de eeuw. 
Terug beneden wandelden wij voorbij de Griekse 
arena van Lerone uit de 3de eeuw BC, passeerden 
enkele sarcofagen en kwamen aan het romeins 
Amfitheater uit de 1ste eeuw. Het is ovaal van vorm en volledig gesloten (arena voor spelen). Het kon 19.000 
toeschouwers bevatten. 
Om 11h45 bracht de bus ons tot het Museum Paolo Orsi, een modern en uitgebreid gebouw midden in een 
park. De tentoongestelde vondsten zijn alle uit de Griekse Oudheid (3 - 6de eeuw BC) 



Er waren tientallen vitrines met o.a. vazen, scherven, gebruiksvoorwerpen, beeldjes, ivoren kunstvoorwerpen, 
sieraden... naast enkele standbeelden en resten van zuilen. Een prachtig museum! Rechtover het museum 
staat de OLV Basiliek met een tamelijk futuristisch uitzicht. Het contrast kon niet groter zijn! Om 12h50 bracht de 
bus ons naar de stad voor de lunch. Smakelijk! 
Vertrek om 14h40 voor een bezoek aan de catacomben van Syracuse, 5 minuutjes verder. Wij werden 
opgewacht door een plaatselijke gids. 
Wij bezochten vooreerst de restanten van een Basiliek uit de 2de eeuw, verwoest en nadien terug 
opgebouwd op de crypte van de H. Marzillo. De crypte is een grote ruimte, in de rotsen uitgehouwen, met 
fresco´s op de muren. Het is een soort ondergrondse kerk. 
Hierna bezochten wij de catacomben van San Giovanni (H. Johannes). Deze zijn de grootste en de meest 
uitgestrekte van Sicilië en gebruikt in de 3 - 5de eeuw. Het is een ondergronds netwerk van straten met in de 
rotswanden uitgehouwen nissen voor de doden. Er waren zowel familiegraven als kleinere nissen voor de 
kinderen. In deze catacomben zijn er tot 5000 graven. Het is een echte dodenstad. Gelukkig wist onze gids 
zijn weg want men kan er gemakkelijk in verdwalen. Indrukwekkend en beklemmend! 
Om 15h45 liep ons bezoek ten einde. Terug naar ons hotel waar wij om 17h30 toekwamen. Diner om 19h30, 
wat napraten en onze archeologische dag zat erop. 
Weer: Zonnige dag. Temp = 30° 
 
Dag 7: Etna 
Na het ontbijt vertrek om 9h30 (voorzien om 9h00) met 9 SUV 4X4 op weg naar de vulkaan Etna. Met 3323m 
is het de hoogste berg van het land. 
De colonne SUV’s volgde aanvankelijk de kustweg; een weg met veel haarspeldbochten om omhoog te 
rijden. Wij doorkruisten tal van kleine dorpjes en passeerden vele wielertoeristen die al zwoegend omhoog 
reden. Wij namen de richting Etna – noord en zagen tal van wijngaarden in terrasvorm op de berghelling. 
Ondertussen kregen wij een omstandige uitleg over de streek. 
Om 10h15 was er een korte stop in Milo waarna wij onze weg vervolgden, het lava landschap in. Wij zagen 
grote oppervlakten zwart lava gesteente, afgewisseld met voornamelijk loofbomen. Wij hielden een stop 
voor een korte wandeling tot bij een unieke lavagrot (vooraf kregen wij allen een helm en zaklamp). De 
dapperen volgden de colonneleider. Wij daalden een steile rotstrap af tot in een gang en grot onder het 
lavagesteente met in het plafond talloze druipsteentjes. Een eindje verder was er terug een rotstrap langs 
waar wij op handen en voeten naar boven kropen. Echt mollenwerk! Eens boven zagen wij nog enkele 
kleinere kraters. Mooi! 
Wij vervolgden onze weg, maar plots draaide de colonne het bos in via een bosweg tussen de bomen. Wij 
werden goed dooreengeschud, raakten bijna enkele bomen maar gelukkig hadden wij goede chauffeurs die 
dit nog gedaan hadden. Spectaculair! 
Stop om 12h40, midden in een maanlandschap vol met zwarte lavastenen en verbrande bomen. Mooi en 
indrukwekkend. Wij hadden geluk met het weer. Een stralende zon liet ons toe om de Etna in al zijn glorie te 
bewonderen. 
Na de lunch ter plaatse, vertrek om 14h40. Wij namen aanvankelijk dezelfde weg terug (zonder de bosweg) 

door het 
maanlandschap tot wij 
de richting Alcantare 
kloof namen. Terug 
zagen wij ontelbare 
wijngaarden, nog 
geladen met rode en 
witte druiven. 
Stop aan het kerkje 
Santa Domenica, een 
voorbeeld van 
Byzantijnse architectuur 
met boogramen en 
binnenin kruisgewelven. 
Van hieruit wandelden 
wij naar de Alcantare 
kloof. Hier zagen wij hoe 
het geweld van het 
water het basalt 
gesteente had uitgehold. 
Mooie natuurpracht! 
Vertrek om 16h00 om 

wat later een 2de stop te houden aan de kloof, maar met een gans ander zicht op het ravijn. Terug mooie 
erosie van de rotsen en een fotogenieke zone. 
Vertrek om 16h30 richting Acireale en terug in het hotel om 17h45 na een prachtige natuurdag. 
Verzamelen om 19h00 voor een lekkere Prosecco, aangeboden door VKS. Gezondheid! 
Diner om 19h30, wat napraten, valiezen pakken en een mooie dag zat erop. 



Weer: Zonnige dag. Temp = 30°. 
 
Dag 8: Acireale – Catania – Zaventem – AMG 
Vertrek naar Catania Airport om 6h00 (het hotel had ons allen een ontbijtpakket meegegeven) waar wij om 
7h45 toekwamen.  
Vertrek vlucht om 9h40 en in Zaventem om 12h20 na een voorspoedige vlucht. Hier wachtte de bus ons op, om 
ons naar AMG te brengen waar wij toekwamen om 14h30 na een mooie reis. 
 
Besluit: 
Wij hebben een prachtige reis achter de rug die ons liet kennismaken met Sicilië en enkele van haar 
bezienswaardigheden zoals paleizen, kathedralen, archeologische sites, catacomben, het maanlandschap van 
de Etna...Tijdens de verplaatsingen maakten wij kennis met het landschap. 
Ons hotel in Palermo had misschien grote allure, maar van mij kreeg onze kamer maximum 3 sterren. Het hotel 
in Acileare daarentegen was wel zijn 4 sterren waard. 
Het eten is natuurlijk gans anders dan bij ons, het ene al smakelijker dan het andere, maar niemand is 
verhongerd. Bij de lunches stond er steeds flessenwater en wijn op tafel. 
Het weer viel enorm mee. Steeds zonnig en warm. 
Onze gidse Catherina deed het uitstekend. Mooie uitleg op de bus met regelmatig een kwinkslag ertussen. 
Dank je wel Catherine! 
Onze chauffeurs hadden het niet altijd gemakkelijk in het drukke verkeer en op de smalle bergwegen. Bedankt 
voor de veilige ritten! 
Eveneens dank aan Anne en Lydie voor de organisatie en begeleiding! 
Ten slotte, bedankt iedereen van onze groep voor het gezelschap en de gezellige babbels. 
 
Een tevreden reiziger 
René 
 
 
 

 
 
 

 
 


