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De geheimen van Sicilië 
8 dagen op het betoverende eiland Sicilië 
 
Code tour: ITSIC06W 

 
 

 
 

Sicilië biedt alle ingrediënten voor een geslaagde wandelvakantie: blauwe zee, eindeloze stranden, 
onverwacht mooie natuur, heerlijke verse visgerechten, uitstekende wijnen en heel veel cultuur. 
Deze wandeltocht begint in Trapani, gelegen aan de zee en aan de voet van de berg Erice in het 
noordoosten van Sicilië. De stad heeft een rijke geschiedenis en een fascinerende cultuur. De vele 
beschavingen die dit gebied overheerst hebben, hebben allemaal hun sporen nagelaten in de 
verschillende bouwstijlen van het historische centrum. Vanuit Trapani bezoek je de middeleeuwse 
stad Erice, gelegen op een 750 meter hoge berg. Er is een fantastisch uitzicht over Trapani en de 
zoutpannen in de omgeving. Erice heeft twee kastelen, één uit de periode van de Saracenen en één 
uit de tijd van de Noormannen. Trapani is ook een prima uitvalsbasis om een wandeling op de 
Monte Cofano te maken. Deze wandelroute is fantastisch met zijn mix van kust- en bergpaden in 
een typisch Siliaanse natuur. Vanuit Trapani vertrekken de boten naar de Aegadische eilanden en 
wordt Marettimo bereikt, het meest bergachtige van de drie eilanden en een paradijs voor 
wandelaars. De wandelpaden gaan langs de diepe kliffen en slingeren tussen geurige 
bremstruiken en de paarse cistus, passeren Saraceense forten, Romeinse villa's en koraalgrotten. 
Een dag is ook gewijd aan Scopello, een charmant vissersdorpje waar ooit een grote tonijnfabriek 
was. Nu is er een museum in het natuurreservaat, waar van alles over de geschiedenis van de 
tonijnvisvangst wordt verteld. Hier is een prachtige wandeling uitgezet door het natuurreservaten 
dello Zingaro. Er zijn mooie baaien langs het kustwandelpad, dat altijd prachtig uitzicht op de zee 
biedt. 
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Periode: Iedere dag van 1 april tot 31 Oktober  met uitzondering van de maand augustus  
 
Deelnemers: Minimum 2 persoon. Alleenreizende op verzoek 
 
Niveau: 1,5 
Gemakkelijk tot gemiddelde moeilijkheidsgraad. De dagelijkse wandelingen zijn kort, maar 
hebben wel wat niveauverschillen. Je wandelt door een heuvelachtig landschap, langs paden of 
rustige landweggetjes. Wandelervaring is wel nodig. Wandeltijd tussen de 2 en 5 uur per dag. 
De dagelijkse afstanden liggen tussen 4,5 km - 14 km met een gemiddelde wandeltijd van 2 à 4 km 
per uur. 
Totale afstand: ongeveer 38 km  
 
Programma in het kort: 
Dag 1 aankomst in Trapani 
Dag 2 Erice – Trapani ( 5 km) 
Dag 3 Monte Cofano (7 km) 
Dag 4 Trapani - Marettimo (4,5 km) 
Dag 5 Marettimo (7 km) 
Dag 6 Marettimo-Marsala-Scopello  
Dag 7 Zingaro Natuurreservaat (14 km) 
Dag 8 Einde van de reis  
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Programma dag per dag  
 
Dag 1 Aankomst in Trapani (Palermo-Trapani) 
De reis begint in Trapani, een stad die rijk is aan geschiedenis en cultuur, met een betoverend 
barokcentrum. Trapani heeft een interessante geschiedenis, het werd gesticht door de Elymiërs: 
het was de haven van de nabijgelegen stad Eryx (tegenwoordig Erice) dat niet ver ervandaan op 
de berg Erice ligt, niet ver weg. De stad heeft een bruisend nachtleven met veel restaurants, 
ijssalons en barretjes.  
 
Overnachting met ontbijt in Trapani 
 
Dag 2 Erice - Trapani 
Vandaag brengt een transfer je van het hotel naar het startpunt van de wandeling, het 
middeleeuwse stadje Erice. Er is een behoorlijke klim en afdaling, maar de kilometers zijn kort, 
zodat er tijd genoeg is om jezelf te wijden aan Erice. Interessant zijn de kerk, de overblijfselen van 
de kastelen en er zijn een wirwar van smalle middeleeuwse straatjes met leuke winkels en 
restaurantjes. Het is een uitstekende plek om de heerlijke Siciliaanse gebakjes en amandelkoekjes 
te proeven.  
 
Overnachting met ontbijt in Trapani.  
Afstand: 5 km 

Wandeltijd: 3 uur 
Niveauverschillen: + 450m – 450m 
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Dag 3 Monte Cofano  
Vandaag staat er een excursie naar het "natuurreservaat van Monte Cofano" op het programma. 
Het park heeft een verrassende schoonheid vanwege zijn kuststrook, zijn akkervelden, rijen 
dwergpalmen en vanwege de rijke verscheidenheid aan wilde fauna. Misschien met een beetje 
geluk zie je de slechtvalk. Er zijn uitkijktorens, die in het verleden het enige verdedigingsmiddel 
tegen aanvallen van piraten waren en tegenwoordig onderdeel zijn van het historische erfgoed. 
De berg Cofano is 659 meter hoog. Een pad langs de kust brengt je naar de top, vanwaar een 
adembenemend uitzicht over het landschap is. 
 
Overnachting met ontbijt in Trapani. 
Afstand: 7 km  
Wandeltijd: 3 uur 
Niveauverschillen: + 350m - 350m 
 
Dag 4 Trapani-Marettimo  
In de ochtend ga je met de draagvleugelboot naar het eiland Marettimo, het op één na grootste 
eiland van de Egadische archipel, bekend om zijn natuurlijke schoonheid. Het is qua natuur 
ruigste en meest ongerepte eiland van de Egadi. De route passeert een Romeins fort en een kleine 
Byzantijnse kerk uit de Normandische periode, dat dateert uit de 11e-12e eeuw. Vanaf hier punt is 
er een prachtig uitzicht over de andere Egadische eilanden. Het is ook een ideale plek om te 
genieten van wat relax op één van de strandjes.  
 

Overnachting met ontbijt in Marettimo 
Afstand: 4,5 km  
Wandeltijd: 2 uur 
Niveauverschillen: + 290m–430m  
 
Dag 5 Marettimo   
Vandaag heb is er alle tijd om het eiland te verkennen en een excursie te maken naar Punta Troia, 
gelegen op een kaap dat op 116 meter hoogte boven de zee uitsteekt. Er is hier een gerestaureerd 
kasteel. De wandeling is niet lang, maar er is een fix op en neer te wandelen langs smalle paden. 
Verbazingwekkend zijn de uitzichten op de andere eilanden. Het is ook mogelijk om een "Giro 
dell’Isola" (rondvaart rond het eiland) te maken met een lokale visser om de ongenaakbare kustlijn 
van het eiland met ongeveer 400 grotten te bewonderen. Te vermelden waard is zeker de Grotta 
del Tuono.  
 

Overnachting met ontbijt in Marettimo 
Afstand: 7 km  
Wandeltijd: 4 uur 
Niveauverschillen: + 689m – 689m  
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Dag 6 Marettimo-Marsala-Scopello 
's Morgens met de draagvleugelboot naar Marsala, bekend om zijn wijn. Er is de kans om deze 
speciale versterkte wijn te proeven in een lokale wijnmakerij. De naam Marsala komt van de 
Arabische Marsa Allah (Haven van God). 
Marsala is ook om een andere reden bekend: het was de landingsplaats voor Garibaldi en zijn 
1000 mannen op 11 mei 1860. Vanaf hier begon de bevrijding van Sicilië dat onder Bourbon-
heerschappij stond. Einde van de dag transfer naar Scopello  
 
Overnachting met ontbijt in Scopello of omgeving 
 

Dag 7 Zingaro Natuurreservaat  
De excursie van vandaag gaat naar het Zingaro Natuurpark, een natuur juweeltje van Sicilië. Dit 
gebied is een strook land langs een mooie en beschermde kust. Het wandelpad loopt slingerend 
tussen de bergen en de kustlijn. Het is een wandeling omringd door een typisch Mediterraanse 
flora en het gebied is verboden voor auto’s, zodat er een zalige stilte is met alleen de geluiden van 
de natuur. Het park herbergt 25 orchidee soorten. Het is een heerlijke plek om op één van de 
kleine strandjes een duik te nemen.  
 
Overnachting met ontbijt in Scopello 
Afstand: 14 km  
Wandeltijd: 5 uur 
Niveauverschillen: + 500m - 500m  
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 
Na het ontbijt beëindigt u deze wandelreis vol geheimen van Sicilië.  
 

 
 
Inbegrepen in de wandelreis: 

 7 nachten met ontbijt  

 Bagage transport (op Marittimo geen bagagetransport. Van de boot neem jezelf de baggage 
mee naar het hotel dat dicht bij de haven ligt) 

• Wijnproeverij 
• Transfers zoals vermeld in het programma 
• Routebeschrijvingen en kaarten 
• Briefing  
• Lokale assistentie 

 
 Niet inbegrepen in de prijs: 

• De reis naar Sicilie 
• Hydrofoil ticket van en naar de eilanden 
• Lokale toeristenbelasting (direct in het hotel af te rekenen) 
• Alles wat niet vermeld wordt onder “inbegrepen in de reis” 
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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    

 


