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Etna, Taormina en Acireale 
Een 8-daagse fietstocht  
 
Code tour: ITSIC01C 

 
 

 
 

 
Een fietstocht op Sicilië, het grootste en meest betoverende eiland van de Middellandse 
Zee, betekent ondergedompeld worden in een land dat rijk is aan tradities, genieten van 
de zalige Siciliaanse keuken en de uitstekende wijnen, witte stranden met een diepblauwe 
kleur als achtergrond, het bezoeken van plaatsen met een rijke geschiedenis en 
archeologische opgravingen die getuigen zijn van duizenden jaren geschiedenis en 
heerschappij. Deze reis is ook gewijd aan de fascinerende vulkaan die de geschiedenis van 
Sicilië heeft geschreven. De Etna is de grootste en meest actieve vulkaan van Europa,  
bedekt met een gevarieerde vegetatie, beginnend op zeeniveau met citrusplantages, 

olijfboomgaarden en pistachenoten gevolgd door eiken, kastanjes en dennen om 
uiteindelijk te eindigen met, boven 2200, met struikachtige vegetatie. Het is een fietstocht 
in de schaduw van de Etna, door natuurparken (Etna, Alcantara en natuurreservaat Forre 
Laviche del Simeto). De suggestieve en gastvrije sfeer wordt op de huid gevoeld, terwijl je 
door authentieke Sicilaanse dorpen fietst. Het middeleeuwse stadje Randazzo stond ooit 
bekend als de stad met honderd kerken en heeft een schattig straatje de Via degli Archi. 
Een hoogtepunt van deze tour is Taormina, de parel van de Ionische Zee met zijn oude 
Griekse theater, dat een prachtig panorama over de zee, de Etna en de omliggende heuvels 
biedt. Niet minder interessant zijn Castiglione di Sicilia en de barokke stad Acireale, 
beroemd om zijn levendige carnaval. Het is ook een reis die uw smaakpapillen flatteert. 
De Siciliaanse keuken is rijk en gevarieerd met lokale lekkernijen zoals arancini, de 



2 
 

caponata, pasta con le sarde en natuurlijk zoetigheden als dessert en cakes zoals cannoli en 
cassata gemaakt van pistache, de ricotta en gedroogd fruit. 
  

 
 
 

Periode: Ieder zaterdag van 05/03 tot 05/11/2022 
 

Deelnemers: Minimum 2 personen, alleenreizende op verzoek  
 

Niveau: 2,5 

Gemiddeld tot zwaar. De route is in een heuvellandschap, waar vlakke stukken 
afgewisseld worden met uitdagende klimmetjes. Fietservaring en een goede lichamelijke 
conditie is nodig, ook voor de Etna. De route volgt asfalt- en gravelwegen. 
Dagelijkse afstanden tussen 20 km en 50 km. 
Totale afstand: 205 km 
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Nicolosi 
Dag 2 Nicolosi – Etna rondrit (20 km) 
Dag 3 Nicolosi – Bronte (49 km) 
Dag 4 Bronte – Randazzo (30 km of 36 km) 
Dag 5 Randazzo – Giardini Naxos (44 km) 
Dag 6 Giardini Naxos – Taormina rondrit (20 km) 
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Dag 7 Giardini Naxos – Acitrezza (37 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
 

 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in het hotel in Nicolosi   

Individuele aankomst in Nicolosi. Aan het einde van de middag worden de fietsen en de 
routebeschrijvingen overhandigd. Nicolosi ligt op 700m hoogte op de helling van de 
vulkaan Etna en heeft vele monumenten die historische van belang zijn zoals het 12e 
eeuwse benedictijnse klooster S.Nicolò l'Arena.  
 
Overnachting met ontbijt in Nicolosi 
 
Dag 2 Nicolosi - Etna – Nicolosi  

Vandaag een mooie rit op de Etna, de grootste werkende vulkaan in Europa, nog steeds in 
beweging door het botsen van twee platen van de aardkorst, de oceanische korst van de 
Afrikaanse Plaat en de EUR Aziatische Plaat. De vulkaan wordt lokaal ook de Mongibello 
genoemd, naar het Italiaanse woord monte en het Arabische woord gebel wat beide 'berg' 
betekent. Volgens de Italiaanse schrijver Leonardo Sciascia lijkt de Etna op een "grote kat, 
die rustig ligt te spinnen en zo nu en dan even wakker wordt,geeuwt, lui, traag strekkend 
en, met een afwezige bewegende poot ".   
De sportieve fietser onder ons kan met de fiets omhoog of anders is er als alternatief de 
openbare bus die gaat tot aan de berghut 'Rifugio Sapienza' (www.rifugiosapienza.com) 
en bezoek je op eigen gelegenheid de vulkaantop. Deze bussen hebben een fietsrek. Vanaf 
de berghut gaan er four-wheel-drive bussen met een gids naar de top. Na het bezoek keer 
je weer terug naar de berghut en met de fiets begint de afdaling naar Nicolosi.  Mocht het 
weer te slecht zijn om de vulkaan op te gaan of hij is actief dan zou je als alternatief per 
openbare bus Catania kunnen bezoeken.  
 
Overnachting met ontbijt in Nicolosi 
Afstand: 20 km 

http://www.rifugiosapienza.com/
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Hoogteverschillen: + 1209m – 1209m 
 
 

 

   
 
 
Dag 3 Nicolosi - Adrano - Bronte  

De route van vandaag passeert het plaatsje Adrano, aan de rand van het natuurpark van 
de Etna. Er is voldoende tijd om het historische centrum en het Noormannen kasteel uit de 
11e eeuw te bezoeken. Daarna gaat de route verder over de 'Ponte dei Saraceni' (de brug 
van de Saracenen), een 11e eeuwse stenen brug over de rivier de Simeto. Vervolgens fiets 
je het natuurreservaat 'Forre laviche del Simeto' binnen. Deze indrukwekkende 
bergkloven, uitgesleten door de rivier Simeto in de gestolde lava, zijn tussen de 5 à 10 
meter hoog en worden afgewisseld door watervallen, stroomversnellingen en meertjes. 
Het einddoel van vandaag is Bronte, de stad van de Pistachenootjes.  
 

Overnachting met ontbijt in Bronte 
Afstand: 49 km 
Hoogteverschillen: + 497m – 662m 
 
 
Dag 4 Bronte - Maniace - Randazzo  
Vandaag gaat de tocht eerst naar Maniace om het kasteel van Orazio Nelson en de 
Noormannen abdij van S.Maria di Maniace (12e eeuw) te bezoeken. Deze dagen zijn 
gewijd aan Riviera dei Limoni, die zich uitstrekt van Acireale, Aci Catena tot Aci Castello. 
Dit gebied was in de oudheid bekend vanwege zijn warme baden en de legende van de 
riviergod Acis en de nimf Galatea (vandaar dat veel plaatsen hier "Aci" in hun naam 
hebben). De Riviera dei Limoni ligt tussen de Ionische zee en de vulkaan Etna en is een 
lava-hoogvlakte dat dalend overgaat in de vruchtbare Cataanse laagvlakte. Er zijn veel 
vele citrusvruchtenplantages en het is zeker aan te raden om de overheerlijke lokale 
limoncello (citroenlikeur) te proeven.  De overnachting is in Randazzo, een middeleeuwse 
stad gelegen in de uitlopers van de Etna. Randazzo heeft een mooi historisch centrum en 
een interessant Archeologisch- en Natuurkundig Museum.  
 
Overnachting met ontbijt in Randazzo 
Afstand: 30 km of 36 km 
Hoogteverschillen: + 481m – 244m of + 667m – 874m  
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Dag 5 Randazzo - Castiglione- Gola dell'Alcantara - Giardini di Naxos  
De morgen begint goed met de geur van frisse zeelucht. Je neemt afscheid van Randazzo 
en volgt de 'strada del Vino' (een wijnroute) die het wijngebieden van de Etna doorkruist. 
Een stop om bij één van de wijnboeren deze uitstekende wijnen, gerijpt op de zonnige 
hellingen van de Etna te proeven, is een aanrader.  
De route vervolgt zijn weg door het natuurpark ‘Parco Fluviale dell'Alcantara’. Deze 
riviervallei heeft een natuur van een zeldzame schoonheid met zijn Oosterse platanen en 
witte schietwilgen, die zich vrolijk afwisselen met de kleurige citroenbomen en de 
vijgcactussen. Dit mooie landschap werd gevormd door de ontmoeting tussen water en 

vuur, de rivier die zijn weg gezocht heeft door de gloeiende lava en er indrukwekkende 
vormen gecreëerd heeft: grillige bergkloven, ruisende watervalletjes en glad gepolijste 
stenen. Een panorama dat in het geheugen gegrift wordt. De bergkloven van de Alcantara 
zijn op sommige plaatsen 25m hoog en breed van 2 tot 5m. Het overnachtingsadres is in 
Giardini Naxos, de eerste Griekse kolonie op Sicilië. Hier kun je een heerlijke duik in de 
Ionische zee maken.  
 
Overnachting met ontbijt in Giardini Naxos 
Afstand: 44 km  
Hoogteverschillen: + 251m – 1005m 
 
 
Dag 6 Giardini Naxos - Taormina rondrit  

Vanochtend is er de tijd om de opgravingen van het antieke Naxos te bezoeken. De ruime 
archeologische zone heeft ook een interessant museum. Dan in het zadel gaat de route 
naar Taormina. Taormina werd vaak het terras van de adel genoemd omdat hier sinds de 
17e eeuw beroemde en adellijke personen hun vakantie doorbrachten: Wilhelm II, Eduard 
VII, de koningen van Siam en Tonkin, de Rotschild, de Morgan’s, Krupp ... 
De parel van Taormina, het antieke theater, ligt op een heuveltop net buiten het oude 
centrum van de stad. Het is niet alleen belangrijk vanwege zijn historische waarde, maar 
ook vanwege het fantastische uitzicht over de zee en de Etna. Dit theater werd gebouwd 
door de Romeinen voor hun spelen en opvoeringen, maar ook nu nog wordt het gebruikt 
voor muziek- en theateropvoeringen, vanwege zijn uitstekende akoestiek.  
Andere opmerkelijk bezienswaardigheden in het middeleeuwse centrum zijn het Palazzo 
Corvaja, dat op het oude Romeinse Forum gebouwd is, het Saraceense kasteel, de 
Naumachia, de dom gewijd aan de H.Nicolaas, het elegante paleis van de hertogen van 
Santo Stefano en het plein ‘Piazza IX Aprile’ dat de meest elegante "salon" van Taormina 
genoemd kan worden. Hier zijn leuke barretjes waar je een heerlijk verfrissend aperitief of 
een met ijsgevulde croissant kan eten, terwijl de bedrijvige kunstenaars hier portretten en 
landschappen schilderen. Weer terug wacht het strand van Isolabella op je.  
 
Overnachting met ontbijt in Giardini Naxos 
Afstand: 20 km  
Hoogteverschillen: + 523m – 523m  
 
Dag 7 Giardini Naxos – Acitrezza  
Een laatste gemakkelijke rit langs de Ionische kust, ook wel bekend als "Riviera van de 
citroenen", brengt je na een korte klim naar Acireale met zijn barokke centrum, dat 
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wereldfaam heeft verdiend. Onder de kerken die het bezoeken waard zijn, noemen we de 
San Sebastiano- kerk met zijn beelden van oudtestamentische figuren en de fresco's van de 
schilder Paolo Vasta. Maar voordat de stad bereikt wordt, passeert de route het 

natuurreservaat Timpa met verschillende nestelende roofvogels en een ongestoorde dichte 
vegetatie die weelderig groeit dankzij de bronnen die in de Ionische Zee stromen.  
 
Overnachting met ontbijt in Acitrezza  
Afstand: 37 km  
Hoogteverschillen: + 386m - 378m  
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 

Na het ontbijt afscheid van de vurige Etna en de Riviera dei Limoni 
 

 
 
Prijzen per persoon 2022: 

In een tweepersoonskamer  € 670 
In een eenpersoonskamer  € 860 
Alleenreizende  € 960 
Toeslag voor halfpension  € 180 
Toeslag voor het hoogseizoen (juli en augustus) € 90  
 
Fietshuur: 
Trekking fiets   € 90 
Hybride fiets € 110 
E-bike € 160  
Tandem € 190  
Trailer (tot 40 kg) € 50  
 
 
Inbegrepen in de prijs: 

• 7 nachten met ontbijt 
• Bagagetransport 
• gedetailleerde routebeschrijving in het Engels of Italiaans (1 per kamer) 
• Gps tracks op aanvraag 
• 24 uur assistentie 
• Tour informatie 

 
 Niet inbegrepen in de reis: 

• Buskaartje of privé transfer van Nicolosi naar de berghut op de Etna 
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• Toeristenbelasting (te betalen in het hotel) 
• Gids op de Etna 
• Fietshelm 

• Alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de prijs’ 
 
Transfer (Lokaal af te rekenen: min 2 - max. 4/5 personen. Voor meer personen prijs op 
verzoek)  
• Catania - Nicolosi vliegveld € 35 p.p. 
• Acireale - Catania vliegveld € 35 p.p.  
 
Reductie voor kinderen (in kamer met twee volwassenen): 

0- 5 jaar: 100% 
6-10: 50% 
11-13: 25% 
> 14: 10% 
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