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Een fietstocht in het hart van Sicilië 

Een 8- daagse fietreis 
 
Code tour: ITSIC04C 

 
 

 
 
Deze fietstocht volgt voor het grootste deel de fantastische Tyrreense kust van West-Sicilië, 
maar gaat ook het binnenland waar het landschap verandert in olijf- en wijngaarden en waar 
veel historische bezienswaardigheden zijn.  
Een opmerkelijk gebied is de Val di Mazara, één van de drie administratieve emiraten waarin 
het eiland werd opgesplitst tijdens de Arabische overheersing. Hier zijn talrijke hoogtepunten 
te zien: de archeologische vindplaats van Segesta, de stad Trapani en Marsala met het 
suggestieve landschap bepaald door zoutpannen en oude windmolens. De wijnstad Marsala is 
een uitstekende plek om te genieten van de zee en uitgestrekte stranden, verse zeevruchten en 
de heerlijke Marsala-wijnen. Tijdens deze reis wordt er niet alleen gefietst, maar maak je ook 
een mooie wandeling langs de grillige en rotsachtige kust van het natuurreservaat dello 
Zingaro. Kleine stranden nodigen uit om te zonnen en te zwemmen in het verfrissende 
zeewater. Een klein museum in het reservaat verhaalt over de tonijnvisserij, lange tijd de 
belangrijkste economische activiteit in dit deel van Sicilië. Het laatste stuk gaat van Mazara del 
Vallo, een bekende vissershaven met een sterke Arabische invloed, naar Selinunte met zijn 
prachtige stranden en spectaculaire Griekse ruïnes. Selinunte, aan de zuidwestkust van Sicilië, 
was een belangrijke Griekse kolonie. De archeologische site met de acropolis en vele tempels 
laat het verleden weer herleven.  
 



2 
 

 
Periode: Iedere zaterdag van 15/01 tot  26/11/2022 (met min. 4 pax kan er ook op andere 
dagen gestart worden) 
 
Deelnemers: minimum 2 personen. (Alleenreizende op verzoek) 
 
Niveau: 2,5 

Fietsen in een redelijk vlak gebied of in licht heuvelachtig landschap. Steilere beklimmingen 
zijn kort en langere beklimmingen niet te steil. De route volgt voornamelijk minder bezochte 
secundaire wegen, die echter in het hoogseizoen drukker kunnen zijn. Op dag 2 en 3 is de 
stijging en daling significant, de volgende dagen zijn de ritten vlakker. Er is fietservaring en 
een goede fysieke conditie nodig. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en fitheid kun je op 
dag 4, 6 en 7 kiezen tussen twee verschillende tochten, die variërend in hoogteprofiel en / of 
afgelegde afstand. 
 
Dagelijkse afstanden tussen 25 km en 56 km.  
Totaal aantal km: min 218 km en max 258 km  
 
Programma in het kort: 
Dag 1 Aankomst in Castellamare del Golfo 
Dag 2 Wandelen in de ‘Reserva dello Zingaro’ (28 km) 
Dag 3 Castellammare – Trapani (56 km) 

Dag 4 Trapani rondrit (25 km of 38 km) 
Dag 5 Trapani – Marsala (44 km) 
Dag 6 Marsala - Mazara del Vallo (30 km of 50 km) 
Dag 7 Mazara del Vallo – Selinunte (35 km of 42 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
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Programma dag per dag 

 
Dag 1 Aankomst in Castellammare del Golfo 

Individuele aankomst in Castellamare del Golfo, een  schilderachtig stadje met een 
vissershaven. Het plaatsje bestond al in de oudheid toen het de haven van Segesta en Erice 
was. De fietsen en de routebeschrijvingen worden overhandigd.  
 
Overnachting met ontbijt in Castellammare del Golfo 
 
Dag 2 Scopello: een wandeling in de ‘Riserva dello Zingaro’ 

Vanuit Castellammare fiets je naar het prachtige natuurreservaat "Zingaro". Slechts een paar 
kilometer van het mooie dorpje Scopello, strekt het zich uit langs de kust. Geniet tijdens deze 
mooie wandeling van de aroma's en geuren die dit ongetemde landschap te bieden heeft. 
Een golvend wandelpad bevindt zich tussen twee zeer verschillende landschappen: aan de ene 
kant het betoverende uitzicht op de Tyrreense zee met inhammen en baaien (calette) waar u 
kunt zwemmen en snorkelen in het heldere water, aan de andere kant de grillige bergen en 
kleuren van de flora en fauna die kenmerkend zijn voor deze omgeving. Op de terugweg is er 
tijd om het Scopello te bezoeken, een 17e eeuws dorp gebouwd rond een plein. De 
belangrijkste inkomst van het dorp was lang de tonijnvisserij en de verwerking ervan. Neem  
zwemkleding mee, want er zijn een aantal leuke strandjes in het park. 
 
Overnachting met ontbijt in Castellammare del Golfo 
Afstand (fiets): 28 km  
Hoogteverschillen: + 571m – 571m 
Wandeling: 14 km  
Wandeltijd: 4 uur 
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Dag 3 Castellammare – Segesta – Trapani  

Na een laatste bewonderende blik op de golf van Castellammare gaat de rit het binnenland in, 
een typisch Siciliaans platteland vol met olijfbomen en wijngaarden. Fietsend door dit mooie 
zuidelijk Italiaanse landschap met afwisselend klimmetjes en vlakkere  trajecten, bereik je de 
archeologische vindplaats Segesta, een oude stad gesticht door de Elymiërs meer dan 2500 jaar 
geleden. Vanaf hier  via secundaire landwegen, bereik je Trapani, op Sicilië bekend als de 
zoutstad. 
 
Overnachting met ontbijt in Trapani 
Afstand: 56 km  
Hoogteverschillen: + 631m – 651m  
 

 
 
Dag 4 Erice of Favignana 

Vandaag is er de keuze uit twee opties, die sterk van elkaar verschillen, maar beide erg 
aantrekkelijk zijn. Het is mogelijk om Erice te bezoeken, een oud middeleeuws dorp gebouwd 
op de gelijknamige heuvel van 750 meter boven zeeniveau. Het middeleeuwse centrum kan 
met de kabelbaan of voor de sportievelingen onder ons met de fiets bereikt worden. Vanaf 
Trapani scheiden 11 kilometer met haarspeldbochten je van de top, waar je welverdiend kan 
genieten van een prachtig uitzicht over de zee en Trapani, dat zich uitstrekt tot aan de 
Egadische eilanden. 
 
De tweede keuze is een dagje te ontspannen in Favignana, het grootste van de Egadische 
eilanden dat met de veerboot of draagvleugelboot wordt bereikt vanaf Trapani. Het eiland zal 
je zeker niet teleurstellen met zijn prachtige calette (inhammen) en zijn vissers sfeer. De beste 
manier om Favignaga te verkennen is op de fiets!  
 
Overnachting met ontbijt in Trapani 
Afstand: 38 km (Erice) 
Afstand: 25 km (Favignana) 
Hoogteverschillen naar Erice: + 784m – 784m 
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Dag 5 Trapani – Marsala, de zoutroute  

Vandaag een vlakke rit langs de prachtige kustlijn. Windmolens, zoutpannen en de witte 
heuvels van het vers gewonnen zout vormen de achtergrond van dit ongeëvenaarde 
landschap. Het is mogelijk het eiland Mothia Island te bezoeken, de oude bakermat van de 
Fenicisch-Punische beschaving. Het kan binnen enkele minuten per motorboot vanuit de 
lagune worden bereikt. 
De etappe van vandaag eindigt in Marsala, een prachtig zeestadje waar een speciale likeur, de 
"Marsala", wordt geproduceerd en waar Garibaldi landde met zijn expeditie van de duizend 
soldaten (Spedizione dei Mille). 
 
Overnachting met ontbijt in Marsale 
Afstand: 44 km  
Hoogteverschillen: + 122m – 112m 
 

 
 
Dag 6 Marsala - Mazara del Vallo  

De etappe van vandaag vervolgt verder langs de betoverende Tyrreense kust totdat de route 
landinwaarts slingert door het typische landschap van dit deel van Sicilië. Er zijn talloze 
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wijngaarden en bagli (grote oude herenboerderijen). De route eindigt in Mazara del Vallo, de 
zetel van de belangrijkste Italiaanse vissersvloot en gelegen aan de monding van de rivier 
Mazaro, die de stad in tweeën deelt. 
De Arabische invloed is dominant met de smalle steegjes van de Kasbah (Arabische wijk) dat 
zijn heldere kleuren en krachtige geuren aan het Afrikaanse continent aan de overkant van de 
zee doet denken.  
 
Korte route: 
Overnachting met ontbijt in Mazara del Vallo 
Afstand: 30 km  
Hoogteverschillen: + 67m – 71m  
 

 
 
Langer route: 

Overnachting met ontbijt in Marsala 
Afstand: 50 km  
Hoogteverschillen: + 226m – 238m  
 

 
 
Dag 7 Mazara del Vallo – Selinunte 

Nadat je Mazara hebt verlaten, gaat het verder over een weg die voor een kilometer parallel 
loopt aan de kust en naar het natuurreservaat "Lago Preola e Gorghi tondi" gaat. Diep in een 
vallei verborgen zal het zonder waarschuwing verschijnen en een reeks kleine meren van 
karstische oorsprong vertonen. Iedereen die gepassioneerd is door de fauna en flora van 
moerasgebieden, zal het bezoek de moeite waard vinden. 
Rijdend op een heuvelachtige weg in de richting van Campobello di Mazara, passeer je de 
Cave di Cusa, vanwaar al het materiaal werd gewonnen dat werd gebruikt om de tempels van 
Selinunte te bouwen. Slechts 13 kilometer verderop is er de gelegenheid om de archeologische 
vindplaats Selinunte te bezoeken, deze oude Griekse stad brengt je een paar duizend jaar terug 
in het verleden. Het archeologische park strekt zich uit over ongeveer 1300 meter van oost naar 
west en is één van de grootste en meest indrukwekkende archeologische vindplaatsen in het 
Middellandse Zee-gebied. Hier bevindt zich een klein Griekenland met tempels, de acropolis 
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en de agora, dat al meer dan 2000 jaar verlaten is. Eindig deze laatste dag met ontspanning op 
de stranden van Selinunte.  
 
Overnachting met ontbijt in Selinunte 
Afstand: 35 km of 42 km 
Hoogteverschillen: + 246m – 158m  
 

 
 
Dag 8: Einde van de reis na het ontbijt 

Na het ontbijt eindigt deze reis door een verrassend Sicilië 
 

 
 
Hotels: 
***, **** sterren hotels of goede B&B  
 
Prijs per persoon  

Tweepersoonskamer                             €    730  
Eenpersoonskamer       €    890 
Alleenreizende     €  1.040 
Hoogseizoenstoeslag (juli/augustus)  €     120   
Halfpensionstoeslag    €     200 
Trekkingfiets met 24 of 27 versnellingen  €      90 
Een hybride fiets     €    110 
E-bike                                              €    160 
 



8 
 

Transfer per persoon, min 2 personen (lokaal af te rekenen / 5 of meer personen prijs op 
verzoek): 
Palermo vliegveld – Castellammare  € 35 
Selinunte –Palermo vliegveld  € 55 
Voor een aankomst na 22.00 is er een toeslag van € 5 p.p. 
 
Korting voor kinderen  
0-5 jaar 100% 
6-10 jaar 50% 
11-13 jaar 25% 
14-17  jaar 10% 
 
 
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 op aanvraag beschikbaar 

 Lokale assistentie 

 Tourinformatie 
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Transfers van en naar het vliegveld 

 Helm  

 lokale toeristenbelasting (af te rekenen in de hotels) 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘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    

 
 
 
 


