
1 

 
De vulkanen van Sicilië 
Een wandelvakantie van 8 dagen  
 
Code tour ITSIC05W 
 
 
 
 

 

 
 
Deze vakantie ‘De vulkanen van Sicilië’ is niet alleen een wandelvakantie, maar een 
combinatie van wandelen, vulkanen, relax op stranden, wijnen, geschiedenis en cultuur. 
Italië is een vulkanisch actief land met maar liefst 48 vulkanen, waaronder de enige actieve 
vulkanen op het vasteland van Europa en twee daarvan barsten regelmatig uit, de Etna en 
Stromboli. Het is eenvoudig een verbazingwekkende ontdekkingstocht van maar liefst 
vier vulkanen: Etna, Vulkaan, Lipari en Stromboli. De tour begint op de Eolische eilanden, 
een vulkanische archipel met zeven opmerkelijke eilanden. UNESCO heeft ze in 2000 op 
de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het is een immense emotie terwijl je door dit uniek 
landschap wandelt, waar de zee de hemel ontmoet. De Eolische eilanden zijn een 

populaire vakantiebestemming zijn: zon, zee, een vulkanisch landschap en een geweldige 
keuken gebaseerd op de maritieme tradities. Geniet van de visgerechten op smaak 
gebracht met verse kruiden, kappertjes en olijven. Een hoogtepunt is het de beklimming 
van de Etna, een echt natuurwonder, met een steeds wisselende uitstraling. De 
hoofdkrater bestaat niet meer, maar er zijn sinds 2019 vijf kleinere kraters. Aan de voet 
van de Etna zijn er vele wijngaarden die uitstekende wijnen produceren, gemaakt met 
lokale druifvariëteiten zoals Nerello Mascalese en Carricante. Een andere onvergetelijke 
ervaring is een bezoek aan de stad Taormina, een parel van Sicilië en heel Italië. Geniet 
van het wandelen door de kleine straatjes met leuke winkels, typische restaurants en het 
magische Grieks-Romeinse amfitheater met adembenemend uitzicht over de zee en de 
Etna.  
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Periode: Iedere dag van april tot oktober (niet mogelijk in de maand augustus  
 

Deelnemers: minimum 1 persoon.  
 
Niveau 2,5 
De tocht volgt over het algemeen wandelpaden en gravelwegen. De dagelijkse afstanden 
zijn niet lang, maar er zijn wel enkele zware beklimmingen qua niveauverschil. Voor 
wandelaars met voldoende wandelervaring en een goede lichamelijke conditie. Bijzonder 
veeleisend is de klim naar de top van Stromboli.  
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De dagelijkse afstanden liggen tussen 6 km en 10 km  
Totaal km van de reis: 39 km 
   
 
Programma in het kort: 
Dag 1 Aankomst in Catania en transfer naar Milazzo 
Dag 2 Lipari (8 km) 
Dag 3 Lipari – Vulcano – Lipari (6 km) 
Dag 4 Lipari - Stromboli  (10 km) 
Dag 5 Stromboli (6 km) 
Dag 6 Stromboli – Milazzo - Taormina 
Dag 7 Etna (9 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
 
 

 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Catania 
Individuele aankomst in Catania en transfer naar het hotel in Milazzo. Milazzo ligt tussen 
twee golfen, die van Milazzo in het oosten en die van Patti in het westen. De stad heeft een 
duizendjaar oude geschiedenis waar onder meer het kasteel, de versterkte stad en het 
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oude dorp van getuigen. De stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en Milazzo 
maakt deel uit van het zeereservaat van de Capo Milazzo Promontorio. 
Milazzo is een ideaal uitgangspunt om de Eolische eilanden, het park van Nebrodi en 

Tindari. te bezoeken.  
 
Overnachting met ontbijt in Milazzo 
 
Dag 2 Lipari  
In de ochtend brengt een draagvleugelboot je naar het nabijgelegen eiland Lipari (1 uur). 
Na de bagage in het hotel te hebben achtergelaten is er de tijd om dit betoverende eiland  
te verkennen: bezoek het prachtige Archeologisch Museum, dat een waardevolle 
tentoonstelling van onderwaterarcheologie herbergt, of loop naar de westkant van het 
eiland om het verborgen deel van het eiland te ontdekken.  
 
Overnachting met ontbijt in Lipari. 
Wandeltijd: 3 uur 
Aftsand: 8 km  
Hoogteverschillen: + 290m – 290m 
 
 
Dag 3 Lipari-Vulcano-Lipari  

Na het ontbijt is er tijd om te genieten van het prachtige strand van Lipari of om de 
draagvleugelboot naar Vulcano te nemen (10 min). Dit eiland omvat verschillende 
vulkanische locaties, waaronder één van de vier actieve niet-onderwatervulkanen in Italië. 
De grootste vulkaan, Vulcano della Fossa, is slapend sinds 1890. De route gaat naar de 
Grote Krater waar de fumarolen van de actieve vulkaan te zien zijn. Het is een zware klim, 
maar het eindresultaat is zeker de moeite waard, want er is een prachtige uitzicht over de 
andere zes Eolische eilanden. Na de wandeling zijn een aanrader de modderpoelen en 
warmwaterbronnen dicht bij de haven. Aan het einde van de dag weer terug met de 
draagvleugelboot naar Lipari.  
 
Overnachting met ontbijt in Lipari. 
Wandeltijd: 3 uur 
Aftsand: 6 km  
Hoogteverschillen: + 390m – 390m 
 
 
Dag 4 Lipari-Stromboli 
Vanochtend met de draagvleugelboot of boot naar het eiland Stromboli (1 uur). Inchecken 
bij het hotel en vrije tijd om het mooie dorp San Vincenzo te bekijken of een boottocht 
rond het eiland te maken en het betoverende dorp Ginostra te bezoeken, een van de 
mooiste hoekjes van de hele archipel. 
In de namiddag maak je onder begeleiding van een deskundige en geautoriseerde lokale 
gids is er de excursie naar de top van de vulkaan van Stromboli. De vulkaan is 924 meter 
hoog en als de vulkaan in rust is kan hij alleen onder begeleiding van een geautoriseerde 
gids bezocht worden. De gids heeft de bevoegdheid om de reis te annuleren als het weer 
slecht is, als er kans is op uitbarstingen of als de fysieke omstandigheden van de 
wandelaars niet geschikt zijn, omdat de klim steil en zwaar is. 



5 

De afdaling gebeurd in het donker met een zaklamp  
 
Overnachting met ontbijt op Stromboli. 

Wandeltijd: 5 uur 
Afstand: 10 km  
Hoogteverschillen: + 924m – 924m  
 
 
Dag 5 Stromboli  
Vandaag is het mogelijk om eerst lekker te ontspannen op het zwarte strand en in de late 
namiddag is er de wandeling naar de Sciara del Fuoco, waar u de vulkanische activiteit 
van Stromboli kunt zien met een geweldig uitzicht op de kraters. 
Als alternatief kan je de draagvleugelboot nemen om het eiland Panarea te bezoeken en 
naar Cala Junco te lopen, een van de beroemdste stranden van de archipel. 

 
Overnachting met ontbijt op Stromboli. 
Wandeltijd: 3 uur 
Afstand: 6 km  
Hoogteverschillen: + 400m– 400m 

 
 
Dag 6 Stromboli-Milazzo-Taormina 
Vanmorgen neem je de draagvleugelboot naar Milazzo (2 uur). Vanuit Milazzo brengt een 
privétransfer je naar Taormina, een klein heuveltopstadje. Taormina is meer dan eens 
gedefinieerd als het terras van de adel, omdat hier tijdens het begin van de achttiende 
eeuw veel beroemde adellijke mensen op vakantie kwamen. Veel buitenlanders, vooral 
Duitsers en Engelsen, kochten in dit gebied onroerend goed en bouwden er prachtige 
villa's. Gasten zoals Willem II, Edward VII, de koningen van Siam en Tonkin, de 
Rothschild, de Morgans, de Krupps, verbleven in de stad.  
 
Het belangrijkste monument in Taormina is het oude theater op de top van de heuvel, net 
buiten de stad. Het is het belangrijkste monument van de stad, niet alleen vanwege de 
artistieke waarde, maar ook vanwege de verbluffende mooie locatie. Vanaf dit  ‘balkon’ is 
er een prachtig panorama over de Etna, de baai van Naxos en de ruïnes van het oude 
theater. De Romeinen gebruikten dit theater voor spelen en shows en vandaag de dag is 
het nog steeds een populaire plek voor muziek- en theaterevenementen vanwege de 

uitstekende akoestiek. Het uitzicht vanuit het theater wordt het "panorama bij uitstek" 
genoemd. 
Er is veel te bezoeken in Taormina: het middeleeuwse centrum van de stad, het Palazzo 
Corvaja dat op het oude Romeinse forum staat, het Saraceense kasteel, de Naumachia, de 
kathedraal gewijd aan Sint-Nicolaas, het elegante paleis van de hertogen van Santo 
Stefano, en Piazza IX Aprile, de meest elegante "woonkamer" in Taormina. Hier zijn 
karakteristieke bars waar de inwoners voor een aperitief samenkomen, terwijl  
kunstenaars portretten en landschappen schilderen.  
 
Overnachting met ontbijt in Taormina 
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Dag 7 Etna  

Deze dag staat in het teken van de verkenning van de top van de Etna, begeleid door een 
deskundige lokale gids. De Etna is de hoogste en meest actieve vulkaan van de 
Euraziatische plaat en staat sinds 2013 op de Unesco Werelderfgoedlijst. De vulkaan 
beslaat een oppervlakte van 1265 km², met een diameter van ruim 40 kilometer en een 
basisomtrek van ongeveer 135 km. Bovenop zie zijn de grote kraters gevormd door de 
uitbarstingen van 2002 en op deze hoogte is er een prachtig uitzicht over de Ionische kust. 
Terugkerend naar het hotel, passeer je de rand van Valle del Bove, gevormd door de 
ineenstorting van de oude vulkaan. De route hangt natuurlijk af van de 
weersomstandigheden en de activiteit van de vulkaan, maar het doel is om een geweldige 
dag vol avontuur te beleven.  
 
Overnachting met ontbijt in Taormina. 
Wandeltijd: 4 uur 
Afstand: 9 km  
Hoogteverschillen: + 500m– 500m 

 
Dag 8 Einde reis na het ontbijt 

Na het onbijt eindigt deze vulkanen verkenningstocht. 
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ATTENTIE:  
• Goede trekking schoenen, comfortabele en warme kleding in voor- en najaar. Dan 

kan het koud op de bergtoppen zijn. 
 
Hotels: 
*** sterren en goede B&B 
 
Prijs per persoon 2022: 
In tweepersoonskamer  € 850      

Eenpersoonskamer € 1.040  
Alleenreizenden € 1.300  
Hoogseizoenstoeslag (juli) € 160  
Transfer van Taormina naar Catania vliegveld € 120 (2 pax basis) 
 
 
Inbegrepen in de prijs: 

• 7 nachten met ontbijt  
• Bagagetransport  
• Transfer van en naar de haven van Milazzo 
• Transfer op de Etna 
• Excursie op Stromboli met expert 
• Excursie op de Etna 
• Routebeschrijvingen en kaarten 
• Telefonische lokale assistentie  

 
 Niet inbegrepen in de prijs: 

• Reis naar Sicilie 
• Transfer neer het vliegveld op het einde van de reis 
• Hydrofoil ticket naar de Aeolische eilanden en terug naar Milazzo (circa € 70) 
• Lokale toeristenbelasting (af te rekenen in de hotels) 
• Alles wat niet vermeld is “inbegrepen in de reis” 

 
Hoe te bereiken 
Start / Einde: Catania / Taormina 
 
Per vliegtuig: 
Dichtsbijzijnde vliegveld is: Catania Airport 
 
 
Nuttige informatie 
Italië wikipedia   
Italy Travel Board    
Sicilie 
Visit Sicily 
Taormina 
Catania 
Etna 

Weer Sicilie 

http://www.aeroporto.catania.it/?lang=en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://www.italia.it/en/home.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
https://www.visitsicily.info/
https://www.visitsicily.info/
https://www.taormina.it/
https://www.taormina.it/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catani%C3%AB_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catani%C3%AB_(stad)
https://www.whentobewhere.com/travel-listing/mount-etna
https://www.whentobewhere.com/travel-listing/mount-etna
https://www.weeronline.nl/Europa/Italie/Catania/4295979
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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    

 
 


