
1 

 

 

Een racefietstocht op Sicilië,  

Een 8 daagse reis  
 
Code tour: ITSIC03C 

 
 
 

 
 

Racefietsen in oost Sicilië is ideaal om dit fascinerende eiland te ondekken dat door de 
eeuwen heen bewoond is geweest door de Feniciërs, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, 
Arabieren en Noormannen die allen hun stempel achtergelaten hebben in cultuur, 
tradities en kunst. In ongerepte natuur vinden we Griekse tempels, Romeinse Villa’s met 
prachtige mozaïeken, Arabische en Normandische gebouwen. Op dit grootse en 
fascinerende eiland in de middellandse zee vinden we grillige kliffen, uitgestrekte 
zandstranden, baaien met kristalheldere zeewater, maar ook een natuur gevormd door 
vulkanen. Tijdens deze tour fiets je door dit typische Siciliaans landschap en ontdek je 
prachtige steden zoals Caltagirone, beroemd om zijn keramiek, Palazzolo Acreide, 
Modica, Scicli, Ragusa Ibla, de barokke stad Noto, Piazza Armerina, met de kleurrijke 
mozaïeken van de Romeinse Villa del Casale en Syracuse, een van de hoofdsteden van de 
Griekse koloniën Magna Grecia.  

Sicilië is ook een land van culinaire tradities, die invloeden van verschillende 
beschavingen laten proeven, zoals de cuscusu, een Trapanese versie van couscousschotel 
op basis van vis, dat van Arabische oorsprong is. Er zijn allerlei heerlijkheden te proeven 
in dit land van zon en zee, zoals de arancini (gefrituurde rijsballen), de caponata 
(aubergines en parika stoofpot), pasta c’anciova een recept met Arabische invloed waarin 
zoete met zoute smaken gemengd worden tot een delicieus geheel: anjovis, 
pijnboompitten en rozijnen. Dan hebben we natuurlijk het heerlijke Siciliaanse gebak waar 
veelvuldig gebruik gemaakt wordt van amandelen. Niet te versmaden is de Cuccia di 
Santa Lucia, de cassata, cassatelle (zoete pasta), cannoli en de granit, een verfrissende 
drank van fijn gemalen ijs.  

Deze unieke combinatie van fietsen, zon en zee en lekker eten zal een onvergetelijke 
ervaring zijn. 
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Periode: Iedere zaterdag van 5 februari tot 5 november 2022 
Vertrek op andere dagen mogelijk op verzoek.  
 
Deelnemers: minimum 1 persoon 
 
Niveau: 4 

Zwaar niveau. De route volgt voornamelijk minder drukke secundaire wegen. Op 
sommige dagen is de route erg heuvelachtig. Deze tocht is geschikt voor ervaren 
wielrenners met een goede lichamelijke conditie.  

Dagelijkse afstanden liggen tussen 65 km en 107 km 

Totale km: 401 km of 422 km  

 
Programma in kort: 

Dag 1 Aankomst in Caltagirone 
Dag 2 Caltagirone rondrit (96 km) 
Dag 3 Caltagirone – Palazzolo Acreide (71 km of 92 km) 
Dag 4 Palazzolo Acreide – Modica (62 km) 
Dag 5 Modica – Noto (107 km) 
Dag 6 Noto – Syracuse (65 km) 
Dag 7 Syracuse rustdag 
Dag 8 Einde van de reis 
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Hoogtepunten van de reis 

 De barokstad Modica, ook bekend vanwege zijn delicieuze chocolade 

 De mozaïeken van Piazza Armerina 

 Noto, sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst 

 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 
 

  
 
 
Programma dag per dag  
 
Dag 1 Caltagirone 
Individuele aankomst in Caltagirone, overhandiging van de fietsen, indien gehuurd, het 
roadbook, kaarten en alle informatie die u nodig heeft om van deze tocht een succes te 
maken. 

Caltagirone staat bekend om zijn keramiek gemaakt van de uitstekende kwaliteit klei van 
het gebied. Na de 17e eeuwse aardbeving is Caltagirone gereconstrueerd in barokstijl 
waarvan mooie voorbeelden in het oude stadscentrum te zien zijn. Beroemd is de 
Scalinata (trap) van Santa Maria del Monte met zijn handbeschilderde mozaïeken. De 
moeite waard is ook een bezoek aan het keramiekmuseum. 

 

Overnachting met ontbijt in Caltagirone 
 
Dag 2 Rondrit in de omgeving van Caltagirone 
Caltagirone wordt verlaten voor de eerste fietstocht, die gaat over rustige landweggetjes 
naar Piazza Armerina. Hier zijn de prachtige polychrome mozaïeken van de Romeinse 
Villa del Casale te bezoeken. Deze villa uit de 4e eeuw na Christus werd ontdekt in 1950 
en is een uniek voorbeeld van een Romeins landgoed versierd met veelkleurige mozaïeken 
(3500 vierkante meter). Opmerkelijk zijn de jacht- en circusscènes. 

 
Overnachting met ontbijt in Caltagirone 
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Afstand: 96 km  
Hoogteverschillen: + 1524m – 1524m 
 

 
 
 
Dag 3 Caltagirone –Palazzolo Acreide  
De route van vandaag is gevarieerd en interessant, zowel vanuit historisch als 
naturalistisch oogpunt. De eerste stop is bij Vizzini, een klein stadje met architectonische 
en artistiek interessante monumenten. Er zijn veel kerken, maar ook andere monumenten 
zoals het stadhuis en de leerlooierijen zijn de moeite waard. Vanuit Vizzini gaat het verder 
richting het plateau met zijn diepe ravijnen, de zogenaamde “grotten”. Een van de meest 
interessante ravijn is de Valle dell'Anapo, die wordt omringd door de dorpen Ferla, 

Cassaro en Palazzolo Acreide. Een continue bergop- en bergafwaarts kenmerkt deze 
etappe. 
 
Korte route: 
Overnachting met ontbijt in Palazzolo Acreide 
Afstand: 71 km  
Hoogteverschillen: + 1193m – 1134m 
 

 
 
Lange route: 
Overnachting met ontbijt in Palazzolo Acreide 
Afstand: 92 km  
Hoogteverschillen: + 1514m – 1455m 
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Dag 4 Palazzolo Acreide – Modica  
Voordat Palazzolo Arceide te verlaten zou je nog het oude centrum van de stad kunnen 
bekijken. De oude Griekse stad ligt op een heuvel hoog boven de moderne stad. Het 
auditorium van het kleine theater is goed bewaard gebleven. Dan in het zadel en de 
fietstocht van vandaag begint! Het gaat door het prachtige berggebied van de Monti Iblei, 
een uniek landschap, waar ruige en ongerepte gebieden worden afgewisseld met een 
betoverend groen akkerlandschap, gekenmerkt door de typische stenen stapelmuurtjes, 
die het terrein omringen. Modica is onderverdeeld in Modica Alta (Hoog Modica) en 
Modica Bassa (Laag Modica). Deze stad heeft enkele van de mooiste Siciliaanse barokke 
gebouwen behouden, een bijzondere buitensporige stijl herkenbaar aan de grijnzende 
maskers en putti. Een goed voorbeeld is de kathedraal van Sint-Joris (S. Giorgio).  
 
Overnachting met ontbijt in Modica 
Afstand: 62 km  
Hoogteverschillen: + 840m – 1202m 
 

 
 
 
Dag 5 Modica – Noto  
Verlaat Modica niet voor de beroemde chocolade geproefd te hebben, b.v. gekruid met 
hete chilipepers. Het gaat bergafwaarts door een prachtige vallei naar Scicli met zijn kleine 
steegjes en gezellige terrasjes om een glas lekker Siciliaanse wijn of met een fris biertje te 
drinken om de dorst te lessen. De rit gaat verder bergafwaarts richting de kust naar het 
eiland "Isola delle Correnti", een klein rotsachtig eiland, dat op dezelfde breedtegraad ligt 
als Tunis en de waterscheiding markeert tussen de Ionische en de Middellandse Zee. 
Verder door naar Portopalo di Capo Passero en Marzamemi, een oud vissersdorp. 
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Vervolgens gaat de rit naar het natuur- en wildreservaat "Oasi di Vendicari". Het is een 
prachtig en ongerept reservaat vol met interessante planten en zeldzame vogels. Er zijn 
honderden vogelsoorten die elk jaar dit reservaat uitkiezen als rustplaats op hun tocht 
naar hun voortplantingszones. Het einddoel van vandaag is de bekendste barokke stad 
van Sicilië, Noto. In 2002 werden Noto samen met de kerk uitgeroepen tot UNESCO-

werelderfgoed. 
 
Overnachting met ontbijt in Noto 
Afstand: 107 km  
Hoogteverschillen: + 642m – 855m  
 

 
 
 
 

Dag 6 Noto – Siracusa 
De dag van vandaag begint met een rit bergopwaarts naar San Corrado, het 
archeologische gebied van Noto Antica op de berg ‘Monte Alveria’. Je bereikt het 
uitzichtpunt van het natuurreservaat Cava Grande del Cassibile (505 meter). 
Indrukwekkend is hier de 300m diepe ravijn Cava Grande die ontstaan is door erosie van 
kleine riviertjes die in zee uitmonden. Weer verder op weg naar Siracusa (Syracuse), eens 
een belangrijke kolonie van Griekenland. In het archeologische park van de stad, met zijn 
imposante Griekse theater, vang je een glimp op van deze vergane Griekse glorie. Het is 
de moeite waard om Ortigia (Ortygia) te bezoeken, een klein eiland dat het historische 
hart van Siracusa vormt. Het is door drie bruggen verbonden met het vaste land. De kleine 
straatjes hebben een enorme charme met de imposante barokke paleizen en kerken, geniet 
van een goede maaltijd in een van de gezellige restaurants of neem plaats aan een cafétafel 
in de buitenlucht op het centrale plein om van het zicht op de kerk te genieten.  

Overnachting met ontbijt in Noto 
Afstand: 65 km  
Hoogteverschillen: + 706m – 801m  
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Dag 7 Siracusa  
Vrije dag voor een bezoek aan Syracuse en het fascinerende eiland Ortygia, het historische 
en culturele centrum van de stad. De oude binnenstad van Siracusa boeit onmiddellijk met 
meer dan 3000 jaar geschiedenis en archeologisch bewijs van praktisch alle grote 
beschavingen van de Middellandse Zee.  
 
Dag 8 Einde van de reis 

Einde van de reis na het ontbijt 
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Hotels: 

*** of **** sterren hotels en een goede B&B in Caltagirone 
 
Prijs per persoon 2022: 

In tweepersoonskamer   € 720 
In eenpersoonskamer  € 950 
Alleenreizende   € 1.070 
Hoogseizoenstoeslag (juli en augustua)   € 110 
Extra nacht in Caltagirone in tweepersoonskamer  €   50 
Extra nacht in Caltagirone in eenpersoonskamer  €   75 
Extra nacht in Siracusa in tweepersoonskamer  €   60 
Extra nacht in Siracusa in eenpersoonskamer  € 100 

 
Extra’s: 

halfpension (excl. drankjes)   € 190 
Aluminium racefietshuur met Shimano ultergra                                      € 130 
Carbon racefietshuur  met Shimano ultergra                                             € 160 
 
Transfer per persoon min 2 pax (ter plaatse af te rekenen): 

Van Catania vliegveld naar Caltagirone   € 50  
Van Siracusa naar Catania vliegveld   € 40  
Voor aankomsten na 22.00 is er een toeslag van € 5 p.p. 

 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachting met ontbijt  
 Bagagetransport van hotel naar hotel  
 Gedetailleerde kaarten en road book in Italiaans, Duits of Engels (1 per kamer) 
 GPS Tracks 
 Lokale assistentie 
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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    

 


