
SICILIË 
VAN PALERMO NAAR TAORMINA 

Van Palermo tot aan Cefalù geniet je nog even van de kust voor de  
route de bergen ingaat. Vooral in de zomer kan de frisse berglucht een 
welkome afwisseling zijn. In deze etappe staat het indrukwekkende 
Siciliaanse natuurschoon centraal. Van het Parco Naturale Regionale  
delle Madonie tot de Etna, de grootste nog actieve vulkaan in Europa.  
Ga nog even naar het mondaine Taormina om je roadtrip af te sluiten.

Vanuit Palermo rijd je oostwaarts 
langs de kust over de SS113. Stop 
even bij Altavilla Milicia om de  
Torre Normanna te bekijken. 
Ondanks zijn naam stamt hij niet  
uit de tijd van de Noormannen.  
Stop in Trabia bij Ristorante Balistreri, 
dat een mooie keuze aan lokale 
gerechten heeft en vervolg je weg 
via A19/20 naar het populaire 
Cefalù, waar het in de zomer best 
erg druk kan zijn. 
 
PISTACHEHOOFDSTAD
Tijd voor frisse berglucht. Ga de 
bergen in richting Castelbuono  
en ontdek natuurgebied Parco 
Naturale Regionale delle Madonie. 
Een must voor natuurliefhebbers. 

De dorpjes Gangi en Geraci Siculo 
behoren tot de mooiste van Italië. 
Gangi dat uit de rotsen lijkt op te 
rijzen is een mooie wandeling  
meer dan waard. Ben je hier begin 
augustus ga dan zeker naar Geraci 
Siculo voor de historische optocht 
Giostra dei Ventimiglia. Je kunt je 
tegoed doen aan middeleeuwse 
maaltijden. 
 
De SS120 kun je vanaf Gangi  
volgen tot je weer aan de kust bent. 
De roadtrip eindigt in het mondaine 
Taormina, maar niet voordat je de 
Etna uitgebreid hebt bewonderd. 
Rondom de Etna liggen vele kleine 
dorpjes, zoals Bronte, de pistache-
hoofdstad van de wereld, en 

Linguaglossa, dat door een grote 
stroom lava ooit bijna van de kaart 
was verdwenen. Natuurlijk krijg je 
een goed beeld van deze 3.300 
meter hoge vulkaan als je er 
omheen rijdt, maar het allermooiste 
is om de Etna op te gaan en een 
stukje te beklimmen. Dit kun je 
onderweg doen, maar ook vanuit 
Taormina dat je via de SS114 
bereikt. Tijd om de huurauto weer 
in te leveren op de luchthaven van 
Catania. Nog één keer genieten van 
de Siciliaanse keuken? Maak dan 
nog snel een stop in San Giovanni La 
Punta waar het beetje verborgen 
restaurantje Giardino di Bacco ligt 
en dat een ode aan de Siciliaanse 
keuken is.

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%) 
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde 
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen  
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.
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Wandelroutes
Het tweede hoogste punt van het eiland, de Pizzo Carbonara, ligt  
middenin het beschermde natuurgebied Parco Naturale Regionale  
delle Madonie. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.  
Er leven stekelvarkens, roofvogels en herten. Ook de vegetatie is  
bijzonder met wilde olijven, de Madonische spar en de manna-es. 
Prachtige wandelroutes hebben ze bij het kantoor voor ecotoerisme  
op de hoofdstraat. 

Kantoor ecotoerisme, Corso Ruggero 114, Cefalù

Cefalù
Cefalù is een middeleeuws stadje, idyllisch gelegen bij La Rocca.  
Deze rots is 278 meter hoog en je kunt hem beklimmen. De combinatie 
met een mooi zandstrand zorgt ervoor dat het historisch centrum wordt 
beschermd door UNESCO, de kathedraal is een must see. Lekker eten  
doe je bij Osteria del Duomo op de Via Seminario. Bij Lo Scoglio Ubriaco,  
de dronken rots, kijk je vanaf het terras uit over de zee. Je eet er pizza  
of een uitgebreide lunch. 

Lo Scoglio, Via Carlo Ortolani di Bordonaro 2, Cefalù, +39 0921 423370

Taormina
Taormina is al eeuwen een 
toeristische bestemming.  
Het dorp ligt op een heuvel, hoog 
boven de stranden. Een flinke klim 
over de trappen, maar gelukkig is er 
een kabelbaan die pendelt tussen 
het centrum en de stranden. Mooi 
is het Teatro Greco, waar je zonder 
problemen enkele uren zoet bent,  
al is het maar vanwege de 
adembenemende uitzichten.  
In de zomermaanden zijn hier vaak 
festivals en optredens. Het strand 
van Taormina is bij Isola Bella.  
Een mooi eilandje, dat zeker, maar 
het is hier wel dringen. Mooie, 
langgerekte zandstranden vind  
je bij het iets verderop gelegen 
Giardini Naxos. Villa Carlotta is een 
boetiekhotel met een zwembad. 
Het ligt aan de toegangsweg  
naar Taormino, dus je kunt hier 
makkelijk met de auto komen. 

www.hotelvillacarlottataormina.com

http://www.hotelvillacarlottataormina.com
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Etna
De Etna is de hoogste actieve Europese vulkaan. Een bezoek is dan  
ook een must. Het leukste is natuurlijk de vulkaan op te gaan. Dat kan 
vanaf Hotel Rifugio Sapienza. Hier neem je de kabelbaan naar Monte 
Montagnola naar een van de beroemdste kraters. Wil je nog verder dan 
kun je een gids huren en wandelend naar boven. Hoe ver je kunt komen 
hangt af van het weer, maar in het gunstigste geval duurt een tocht  
zes uur voor je lava kunt zien. De weersomstandigheden kunnen snel 
veranderen. Zorg dat je minstens een trui en een regenjasje bij je hebt. 
Tours kun je vanuit de meeste hotels boeken. 

Kabelbaan: Piazzale Rifugio Sapienza, Nicolosi Nord, Etna Sud. 
www.rifugiosapienza.com 
Wandeltours: Etna Walk, www.etnawalk.it

Must Eat
La Tana Del Lupo in Pedara, vlakbij  
de Etna, is een verborgen juweel  
in een klein straatje. Je eet in een 
duizend jaar oude wijnmaak-
installatie, een palmento, vooral 
mooie vleesgerechten met een 
uitgebreide wijnkaart. 

Corso Ara di Giove 138, Pedara,  
+39 095 7800303  
info@ristorantelatanadellupoct.it

Giardino di Bacco in San Giovanni  
La Punta is een ode aan de 
traditionele Siciliaanse keuken.  
Het is wat moeilijk te vinden, in  
een huis achter een ijzeren poort, 
maar de moeite meer dan waard. 

Via Piave 3, San Giovanni La Punta 
www.giardinodibacco.com

http://www.rifugiosapienza.com
http://www.etnawalk.it
mailto:info%40ristorantelatanadellupoct.it?subject=
http://www.giardinodibacco.com

