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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 

Verblijf 

We verblijven in een luxe oord direct aan het strand 

 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Een vakantie op Sicilië is niet compleet zonder bezoek aan de Etna. Dit is de bekendste vulkaan van Italië. De 

vulkaan is op meerdere manieren te beklimmen. Aan de zuidzijde is het onder andere mogelijk om met een 
kabelbaan tot 2600m hoogte te komen. Hiervandaan is het nog ca. 3-4 uur lopen naar de top van de vulkaan.  

• Grenzen verleggen tussen en de toppen van de bomen in het Nebrodi adventure park. In dit klimpark zijn 
parcoursen met verschillende moeilijkheidsgraden.  

• Bezoek het schitterende Palermo. Prachtige fonteinen, parken en historische gebouwen. Of heerlijk bijkomen op 
een terrasje.  

• Een dagje eilandhoppen vanuit Milazzo. Bezoek in een dag de twee Eolische eilanden Vulcano en Lipari.  
• Ook in de natuurparken in de nabijheid van het oord zijn prachtige wandelingen te maken.  
• Het strand bevindt zich op loopafstand vanaf het oord. 

Vervoer 

De heen en terugreis is met het vliegtuig (tijden onder voorbehoud) 
• 29 juli vertrek vanaf Schiphol om 13:00. Aankomst om 15:45  

https://ferienhaussizilien.de/sizilien/ferienhaus/villa-calypso
http://www.vulkanisme.nl/mount-etna.php
http://www.nebrodiadventurepark.it/
http://www.nebrodiadventurepark.it/
https://www.steden.net/italie/palermo/
https://www.steden.net/italie/palermo/
https://www.steden.net/italie/milazzo/
http://home.deds.nl/%7Egeluk/introeoli.html
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• 08 AUG-vertrek om 20:05. Aankomst Schiphol om 23:15  

Ter plaatse hebben we de hele vakantie huurauto’s tot onze beschikking 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•   Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie 

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Heen en terugreis per vliegtuig 
• Verblijf ter plaatse in de accommodatie 
• Huurauto’s ter plaatse 

Exclusief: 
• Proviand circa €100,- 
• Excursiekosten en de daarbij behorende brandstofkosten, circa €175,- 

 

 

 


