
TOURS & TIPS

SICILIË

GIRO DI SICILIA

Sicilië staat synoniem voor de Etna, de vulkaan 
die ongeveer 3.300 meter boven het eiland 
uittorent. De exacte hoogte van de berg 
varieert, deze vulkaan is namelijk nog zó actief 
dat hij regelmatig een paar meter wint of 
verliest. Op de flanken van de Etna kun je  
’s winters tegenwoordig zelfs skiën, terwijl men 
zo’n 2.500 meter lager lekker op het strand ligt! 
Dat is gelijk kenmerkend voor de grillige 
contrasten op dit grootste eiland van de 
Middellandse Zee.

Sicilië is weliswaar iets groter dan de helft van 
Nederland, door de vele bergen en kronkel
wegen voelt het eiland minstens zo groot als 
ons land. De kust is druk en bruisend, met 
talloze geliefde strandplaatsen en steden. Het 
binnenland is daarentegen grotendeels rustig 
en verlaten, met bergen, natuurgebieden en 
dorpjes waar de honden gewoon op straat 
slapen. Sicilië is dus één van de meest 
gevarieerde eilanden in de Middellandse Zee. 
Een diversiteit die zeker ook geldt voor de 
historie: hier vind je alles van Perzische 
invloeden tot kastelen van de Normandiërs, 

maar natuurlijk ook veel Griekse en Romeinse 
resten. In één week kun je alle facetten van dit 
eiland ontdekken, met gemiddeld zo’n 150 
kilometer per dag op de teller van de huurauto. 
Zin gekregen in zo’n Giro di Sicilia? Pak de 
huurauto en stap in!

DE ROUTE (1.000 KM)

  De route begint vlakbij Palermo, op het even 
ten westelijk van de Siciliaanse hoofdstad 
gelegen vliegveld Aeroporte Palermo – Punta 
Raisi. Palermo laat je echter links liggen: je 
rijdt in westelijke richting over de wegen A29, 
A29 DIR/E933 en SP3. Eerste stop: het 
middel eeuwse stadje Érice, bijna op de 
westpunt van het eiland.

  Na wonderschoon Érice rijd je in zuidelijke 
richting, over de charmante kustweg SP21. 
Over deze weg bereik je Marsala, het 
beroemde wijnstadje op de zuidwestpunt van 
Sicilië. Sla zeker een paar flessen in bij een 
van de verkooppunten.

  De mooiste zandstranden van het eiland 
liggen rond Selinunte, aan de zuidkant van 
Sicilië. Je bereikt dit dorp – ook bekend van 
prachtige Griekse tempels aan zee – over 
kustweg SS115.

  Nog meer Griekse tempels liggen rond 
Agrigento: hier vind je de ‘Vallei van de 
Tempels.’ Om daar te komen: blijf kustweg 
SS115/E931 volgen in oostelijke richting, met 
regelmatig bloedmooie uitzichten op de 
Middellandse Zee.

Ook op Sicilië biedt Sunny Cars uitgebreide mogelijkheden én aantrekkelijke tarieven voor 
all-inclusive autohuur. Om je alvast in de stemming te krijgen stelden wij een eilandroute 
samen. Een rondtoer Sicilië die meer dan 1.000 kilometer over het eiland slingert, verleidt, 
kronkelt en dwaalt. Van de verstilde ‘maffia’-dorpjes in het binnenland tot de leukste 
badplaatsen tot de flanken van de machtige Etna.

  Je blijft de kust volgen tot Gela (SS115/E931). 
Vanaf daar kronkel je over de SS115/E45 door 
het bergachtige binnenland langs 
achtereenvolgens Cómiso en Ragusa naar de 
beroemde barokstad Noto. Vlakbij ligt ook 
het mooie strand van Noto, zeker een duikje 
waard.

  Nu bevind je je aan de drukke en geliefde 
oostkust. Door een landschap met grillige 
kloven rijd je over de snelweg (achtereen
volgens A18 en SS114) in noordelijke richting 
naar Catania. Met een beetje geluk zie je de 
Etna al liggen in de verte. En maak zeker een 
tussenstop in de schitterende stad Siracusa!

  Vanaf Catania ga je de Etna op! Vanaf snelweg 
RA15/E45 (in noordelijke richting) neem je 
afslag ‘SP10 Gravina di Catania.’ Vanaf daar 
kronkel je omhoog over bergweg SP92, via 
het plaatsje Nicolosi naar Cantoniere dell’Etna, 
uitvalsbasis voor activiteiten en excursies op 
deze spectaculaire berg.

  Je daalt de Etna weer rustig af over de zeer 
spectaculaire SP92, met afwisselende 
uitzichten op de Ionische Zee en de Etna zelf. 
Via het dorp Zafferana bereik je snelweg A18/
E45. Neem deze in noordelijke richting: na 
het bochtenwerk op de Etna koers je nu recht 
af op Taormina, de meest mondaine 
badplaats van Sicilië. 

  Neem achtereenvolgens de snelwegen A18/
E45 en A20, langs de kust, de noordoostpunt 
van het eiland en onder meer de plaats 
Messina, vanwaar je het Italiaanse vasteland 
kunt zien liggen. Heb je meer tijd? Dan kun  
je de landpunt ook afsnijden met kronkel
weggetjes door het binnenland. Tijdrovender, 
maar ook meer te zien.

  Vanuit Cefalù maak je je rondje Sicilië 
compleet. Je blijft de kust volgen in westelijke 
richting naar Palermo. Het vliegveld bereik je 
over snelwegen A20/E90, A19/E90 en A29. Of 
blijf nog een dagje plakken in de bruisende 
Siciliaanse hoofdstad! NB: Voor deze route 
kan ook Catania als begin en eindpunt 
worden gekozen, de andere grote luchthaven 
van Sicilië.
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SUNNY CARS ROUTETIPS

  PALERMO
In de Siciliaanse hoofdstad waan je zich door de 
oosterse koepels en labyrint van kronkel
steegjes soms in het Midden Oosten. Dat kan 
kloppen, want Palermo was ooit Arabisch en 
telde 200 moskeeën. Thans druk en chaotisch, 
maar ook puur Siciliaans.

  ÉRICE
Dit ommuurde middeleeuwse museumstadje 
torent prachtig uit boven het omliggende, 
groene landschap. Je vindt er onder meer een 
Normandisch kasteel waarvan het oudste deel 
al in de 5e eeuw vóór Christus werd gebouwd.

  CEFALÙ
Deze plaats staat bekend om haar prachtige 
Byzantijnse mozaïeken, maar vooral als 
‘mooiste badplaats van Italië’. Die titel dankt de 
plaats ondermeer aan haar baai met glashelder 
water en een NormandischArabische 
kathedraal, gelegen aan een bruisend 
terrassenplein.

  CATANÍA
Aan de voet van de Etna en omgeven door 
fruitplantages ligt Catania, het economische 
hart van Sicilië. Dat laatste merk je bijvoorbeeld 
aan het uitstekende winkelaanbod. Bezoek 
zeker ook de ‘Duomo’ (Dom), kleurrijke 
vismarkt en het Romeinse theater.

  VULKAAN ETNA
Voor velen is een wandeling over de flanken 
van de Etna het hoogtepunt van een Siciliëreis. 
Per kabelbaan, rupsvoertuig en wandelend  
ga je omhoog, op zoek naar sissend lava en 
rokende kraters: bloedstollend spannend.  
En ’s winters kun je hier zelfs skiën.

  NOTO EN OMGEVING
Noto is een verfijnde en UNESCObeschermde 
barokstad, met talloze weelderige gebouwen 
van goudkleurig zandsteen. De omgeving van 
Noto is echter heel wat ruiger: daar doorsnijden 
diepe, groene kloven de grillige karstrotsen.

  AGRIGENTO/VALLEI DEI TEMPLI
Vlakbij Agrigento ligt het Tempeldal, een 
verzameling ruïnes van Griekse tempels. Vanaf 
de hooggelegen Heratempel heb je een 
bloedmooi uitzicht over deze archeologische 
schatkamer én op zee.

  SIRACUSA
De Piazza del Duomo in Siracusa, met een 
bijzondere tot kathedraal getransformeerde 
Griekse tempel uit de 5e eeuw voor Christus,  
is een van de leukste Italiaanse pleinen. Het 
oude centrum van Siracusa ligt op een smal 
schiereiland en smeekt om een wandeling  
door de stad én langs zee.

  TAORMINA
Een van de bekendste badplaatsen van Italië, 
met een meer dan 100 jaar oude toeristische 
traditie: op het gebied van restaurants, 
winkelen en uitgaan kom je hier absoluut niet 
tekort. Bovendien is het 3eeeuwse amfitheater 
Teatro Greco een must voor iedere toerist.  
De klim is pittig, maar het uitzicht maakt alles 
goed.

  SELINUNTE
Rond Selinunte liggen misschien wel de mooiste 
stranden van Sicilië: lange, zachte zandstranden 
met azuurgroen water. Bovendien is hier een 
Archeologisch Park, met opgravingen van een 
Griekse stad op een heuvel boven zee. 

 SLAPEN IN SICILIË

  Sicilië is een zeer toeristisch eiland en dat heeft 
uiteraard zijn weerslag in het accommo datie
aanbod: dat is bijzonder uitgebreid. Langs de 
kust vind je vooral de grotere hotels en de 
bekende ketens. Dat zijn vooral midden klasse 
hotels, echte luxehotels zijn namelijk zeldzaam 
op Sicilië. In het binnen land is een andere, 
meer kleinschalige accommodatievorm in 
opkomst: ‘agroturismo’s.’ Dan verblijf je bij 
de boer of in ieder geval in een landelijke 
omgeving, maar wél voorzien van comfort  
als tuin, terras of zelfs een privézwembad.

LINKS

  www.enit.it
  http:/en.wikipedia.org/wiki/Sicily
  www.sicilian.net


