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Sicilië, het oneindige eiland 

Een 7 daagse fietsvakantie in zuidoost barok Sicilië 
 
Code tour: ITSIC02C 

 
 

 
 

Sicilië is ideaal om op de fiets ontdekt te worden. Het is een oneindig eiland: mythisch, 
maar ook echt, zonnig en magnifiek, rijk aan nuances en bijzonderheden. Feniciërs, 
Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren en Noormannen hebben het land door de 
eeuwen heen bewoond en elk van deze beschavingen heeft zijn sporen nagelaten in de 
cultuur, tradities en kunst. Er zijn Griekse tempels, Romeinse mozaïeken, Arabische 
constructies en Normandische gebouwen die in perfecte harmonie naast elkaar bestaan en 
dit land een onbetwistbare uniciteit geven. Maar misschien is wel het meest opvallende 
aan Sicilië de ongerepte natuur en de bijzondere, gevarieerde landschappen. Langs de 
betoverende kust zijn er immense grillige rotswanden, maar ook grote vlakke en 
uitgestrekte zandstranden. In de baaien met kristalheldere water en omlijst door de 
typische mediterrane vegetatie, herinneren ons het oker, grijs en zwart van de kiezelstenen 
aan de vulkanische oorsprong van het eiland. Landinwaarts is het bijna primitieve 
landschap gemodelleerd door een combinatie van aarde, water en vuur; het is een zeer 
opvallende en suggestieve landschap getint door helder geel en groen.  

Sicilië is ook een land dat rijk is aan culinaire tradities, en de gerechten en wijnen 
weerspiegelen de talrijke contacten met de verschillende beschavingen door de eeuwen 

heen. De typische gerechten van deze regio zijn pasta alla Norma, pesce alla ghiotta, 
cuscusu (een Trapanese versie van de couscousschotel op basis van vis van Arabische 
oorsprong), arancini en de beroemde cakes en gebakjes, waarvan de bekroning de cassata, 
amandelgebak, cannoli en de granita (drankjes van fijn gemalen ijs). Tot de wijnen van dit 
gebied noemen we de hemelse Nero d’avola, beroemde Passito di Pantelleria, Malvasia di 
Lipari en de beroemde versterkte wijn van Marsala. 

 
Hoogtepunten van deze fietstocht 

 De barokstad Modica, ook bekend vanwege zijn delicieuze chocolade 

 Noto, sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst 
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 De kristalheldere zee  

 Syracuse met zijn Griekse tempel en barokke kathedraal 

 het hart van Syracuse, het eiland Ortigia 

 De oase van Vendicari 

 Isola delle Correnti (het eiland van de zeestromen) 

 Het vissersdorp Marzamemi 
 

 
 
Periode: 
Dagelijks van 11/01/2021 tot 26/11/2022.  
 
Deelnemers: minimum 2 (alleenreizende op verzoek) 
 
Niveau 2,5:  

Gemiddelde zwaarte. De route volgt voornamelijk minder drukke secundaire wegen, die 
in de hoogseizoen maanden wel wat drukker kunnen zijn. De grootste delen zijn vlak, 
maar sommige trajecten hebben stukken bergopwaarts, maar niet te zwaar. Deze tocht 
vraagt fietservaring en een goede lichamelijke conditie. Afhankelijk van de persoonlijke 
voorkeur en fitheid kan op dag 6 gekozen worden tussen twee verschillende routes 
variërend in hoogteprofiel en af te leggen afstand. 
 

Dagelijkse afstanden tussen: 35 km en 57 km  

Totale km.: min. 219 km - max. 239 km  
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Programma in het kort: 

Dag 1: Palazzolo Acreide 
Dag 2: Palazzolo Acreide – Ragusa Ibla- Modica (50 km) 
Dag 3: Modica – Pozzallo (42 km) 
Dag 4: Pozzallo – Marzamemi  (57 km) 
Dag 5: Marzamemi – Noto  (35 km) 
Dag 6: Noto – Siracusa (38 km of 55 km) 
Dag 7 Einde reis 
 

  
 
 
Programma dag per dag: 
 
Dag 1: Palazzolo Acreide 
Individuele aankomst  in Palazzolo Acreide, overhandigen van de fietsen, indien gehuurd, 
het road book, kaarten en alle noodzakelijke informative om een success te maken van 
deze reis.  
 
Dag 2: Palazzolo Acreide – Ragusa Ibla- Modica  
Na het ontbijt is er nog de tijd om het centrum van Palazzolo Acreide met zijn vele kerken 
te bezoeken. De oorspronkelijke oude Griekse stad ligt op een heuvel boven het huidige 
Palazzolo Acreide. Het auditorium van het kleine theater is goed bewaard gebleven. Dan 
in het zadel en uw ontdekkingstocht door het zuidoosten van Sicilië begint !  De tocht gaat 
door het mooie gebied van de Monti Iblei, een uniek landschap met een ruige en 
ongetemde natuur afgewisseld door groene akkervelden omringd door de karakteristieke 
stenen muurtjes. Modica wordt bereikt na een geleidelijke klim van 3 kilometer. De stad 
met mooie pleintjes, historische straten en weelderige gebouwen, is opgedeeld in Modica 
Alta (bovenstad) en Modica Bassa (de benedenstad). Modica heeft de karakteristieke 
Siciliaanse barokstijl goed weten te bewaren. Deze stijl kenmerkt zich niet alleen met de 
golvende vloeiende lijnen, maar ook door de weelderige decoratie met breed grijnzende 
maskers en putti. Een goed voorbeeld is de S. Giorgio-kathedraal.  

 
Overnachting met ontbijt in Modica 
Afstand: 50 km  
Hoogteverschillen: + 531m - 868m 
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Dag 3: Modica – Pozzallo  
Verlaat Modica niet voordat de beroemde en vooral heerlijke chocolade te hebben 
geproefd: heel apart is de chocolade gekruid met rode peper. Freewheelend bergafwaarts 
door een prachtige Iblei-kloof kom je aan in Scicli met zijn kleine steegjes en terrasjes die  
uitnodigen om een glas Siciliaanse wijn te drinken of een kleurige granita te proeven. De 
rit gaat verder bergafwaarts naar de kust. In Pozzallo waar de rest van de middag 
ontspannen op het strand doorgebracht kan worden.   
 
Overnachting met ontbijt in Pozzallo 

Afstand: 42 km  
Hoogteverschillen: + 343m – 635m  
 

 
 
 
Dag 4: Pozzallo – Marzamemi   
Vandaag geen heuvelop en heuvelaf, maar een rit door het vlakke en waterrijke kustland 
van de "Pantano Longarini" en "Pantano Cuba" waar migratievogels een tussenstop of 
winterslaap houden. Fietsend langs de kust bereik je het zuidelijkste punt van Sicilië, het 
kleine rotseiland "Isola delle Correnti" (het eiland van de zeestromen), dat op dezelfde 
breedtelijn ligt als Tunesië en de waterscheiding tussen de Ionische en Middellandse 
markeert. De route passeert  Portopalo di Capo Passero en Marzamemi, beide oude en 
schilderachtige vissersdorpen.  
 
Overnachting met ontbijt in San Lorenzo 
Afstand: 57 km  
Hoogteverschillen: + 277m – 271m  
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Dag 5: Marzamemi – Noto   
Langs een vlakke weg langs de kust richting noorden ligt de ingang van het natuur- en 
wildreservaat "Oasi di Vendicari", een waterrijkgebied met een interessante flora en 
zeldzame vogelsoorten. Het is een prachtig en ongerept stuk land met honderden 
vogelsoorten die elk jaar dit reservaat uitkiezen als rustplaats op hun tocht naar de 
voortplantingsgebieden. Na het reservaat gaat de tocht verder naar de beroemdste 
barokke stad, Noto. In 2002 werden Noto en zijn kerk uitgeroepen tot UNESCO-
werelderfgoed. 
 
Overnachting met ontbijt in Noto 
Afstand: 35 km  
Hoogteverschillen: + 368m –279m  
 

 
 

  
 
 



6 

 

Dag 6: Noto – Siracusa  
Weer in het zadel langs de kustlijn wordt Siracusa (Syracuse) bereikt, dat tijdens de 
periode van de Griekse koloniën de macht over een groot deel van het eiland had. Op het 
hoogtepunt van zijn macht was het een waardige rivaal van zowel Athene als van 
Carthago en kon het wat inwonertal betreft met deze grootse steden vergeleken worden. 
Er is een mooi archeologische park waar het bekende theater te bezoeken is. In Siracusa is 
een echte topper het eiland Ortigia (Ortygia), het hart van de stad dat door drie bruggen 
verbonden wordt met het vasteland. Hier vinden we de kathedraal, de tempel van Apollo 
en de Aretusa-fontein. De wirwar van straatjes met de vele versierde balkonnetjes van de 
barokke stadspaleizen en kerken, de gezellige restaurantjes en levendige barretjes zijn een 
uitstekende afsluiter van deze reis.  
 
Korte route 
Overnachting met ontbijt in Siracusa 
Afstand: 38 km  
Hoogteverschillen: + 157m –253m  
 

 
 

Lange route 
Overnachting met ontbijt in Siracusa 
Afstand: 55 km  
Hoogteverschillen: + 600m –698m  
 

 
 
Dag 7: Siracusa  
Einde van de reis en individueel vertrek of verlenging met een extra dag om Siracusa en 
het fascinerende Ortigia te kunnen bezoeken.  
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Prijzen per persoon 2022: 

 
Standard pakket (B&B of 2 ** hotels) 

 In tweepersoonskamer   € 585 

 In eenpersoonskamer   € 740 

 Alleenreizende  € 840 

 Hoogseizoenstoeslag (juli en augustus)    € 80 
 

Comfort pakket (3 of 4 sterren hotels) 

 In tweepersoonskamer   € 660 

 In eenpersoonskamer   € 860 

 Alleenreizende  € 960 

 Hoogseizoenstoeslag (juli en augustus)   € 100 
 
Extra’s 

 Halfpension (excl. drankjes)   € 170 

 Trekking fiets met 24 of 27 versnellingen   € 85 

 Hybrid fietsen  € 100 

 E-bike  € 150 

 Tandem   € 190 

 Trailer voor kinderen (max. 40 kg)   € 50 

 Transfer per persoon min 2 pax – max 4 pax (ter plaatse af te rekenen): 
Van Catania vliegveld naar Palazzolo Acreide   € 50  
Van Siracusa naar Catania vliegveld   € 40  
Voor aankomsten na 22.00 is er een toeslag van   € 5 
Voor 4 of meer personen transfer groepsprijs op aanvraag 
 
 

Korting voor kinderen  

0-5 jaar 100% 
6-10 jaar 50% 
11-13 jaar 25% 
> 14 jaar 10% 
 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachting met ontbijt in de gekozen hotelcategorie 
 Bagagetransport van hotel naar hotel  
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 Gedetailleerde kaarten en road book in Italiaans, Duits of Engels (1 per kamer) 
 GPS tracks op verzoek 
 Lokale assistentie 

 
 
Niet inbegrepen in de reis:  

 Transfer van/naar het vliegveld 

 Helm huur 

 Toeristenbelasting ( ter plaatsen in de hotels af te rekenen) 

 Alles wat niet vermeld wordt "Inbegrepen in de reis" 

 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 

6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

  


