
 

Palermo è una cipolla! 
Verrassend veelzijdig. 

 
Culturele reis 20 september t.e.m. 24 september 2023  

en 27 september t.e.m. 01 oktober 2023 
 

Palermo is een stad van schitterende contrasten en verschillende lagen (come una 
cipolla…). Het spel van licht en donker, het verschil tussen brede straten en duistere 
achterafsteegjes, van de stilte in de kerken tot de drukte op de verschillende markten. 
Niets is wat het lijkt, niets is wat je verwacht. Teleurstellend is de stad allerminst. Als je je 
overgeeft aan het ritme van Palermo zul je de schoonheid van de stad ontdekken en in je 
hart sluiten. 

De Davidsfondsgroep zal in Palermo door 2 gidsen rondgeleid worden (1 Engelstalig, 1 
Franstalig). Dankzij oortjes mis je niets van de boeiende uitleg. We werken opnieuw samen 
met Italyscape: een specialist in culturele vakanties in Italië. 
 

Programma (onderhevig aan wijzigingen al naargelang Siciliaanse omstandigheden) 

 

Mercoledí 20 o 27 Settembre 2023 

 
Samenkomst van de groep in Zottegem of Zaventem. Facultatief luchthavenvervoer.  We 
vliegen met ITA-airways (opvolger van Alitalia) via Milaan naar Palermo. Vertrek om 9u25  
en aankomst om 14.05 in Palermo. In Milaan hebben we anderhalf uur om over te stappen 
en iets te eten. 
  
Bij aankomst in Palermo rijden we onmiddellijk de stad in voor een eerste verkenning met 
de gidsen. We wandelen o.m. langs de ‘Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta’, een 
mengelmoes van verschillende culturen (Arabische, gotische, barokke en Normandische 
stijlkenmerken). We slenteren verder langs de ‘Quatro Quanti’ en ‘Piazza Pretora’ met de 
‘Fontana’, een marmeren kunstwerk uit de renaissance. In kleurrijke uitgangsbuurt 
stoppen we even voor een ‘apertico Siciliano’ en dan gaat het met de bus richting hotel. 
 
Ons verblijf is Casena dei Colli (4*), even buiten het stadscentrum, op 5 km van de 
haven van Palermo. We dineren samen in het restaurant van het hotel.  
 
 

Giovedí 21 o 28 Settembre 2023 

 
Na het ontbijt gaan we  naar Monreale voor een bezoek aan de kathedraal die tussen 1175 
en 1185 werd gebouwd door vakmannen uit Byzantium en Sicilië zelf. Het resultaat is een 
prachtige samensmelting van oosterse en westerse stijlen. Het hoogtepunt is ongetwijfeld 
de immense mozaïek (7m x 13 meter) van ‘Christus Pantocrator’. In totaal bezit deze kerk 
maar liefst 6000 m2 mozïeken. We brengen ook een bezoek aan het naburige 
Benedictijnenklooster ‘Santa Maria Nuova’ met bijzondere kloostertuin. We ronden het 
bezoek aan Monreala af met de abdij ‘San Martino’ waar we het lokale bier, vergezeld van 
een gezouten snack proeven. De lunch wordt geserveerd in een lokaal restaurant.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pantocrator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen


Na de lunch bezoeken we met onze gidsen de archeologische site van Segesta.  Het is één 
van de meest waardevolle Griekse sites in Sicilië, met zijn tempels en theater op een 
schilderachtige locatie.  
 
We gaan met de bus terug naar het hotel waar we samen dineren.  
 
 

Venerdí 22 o 29 Settembre 2023 

 
Na het ontbijt duiken we opnieuw de stad in en bezoeken we met de gidsen het prachtige 
Teatro Massimo van Palermo, een elegant doch monumentaal gebouw. Vervolgens 
trekken we de stad dieper in naar de multiculturele en levendige ‘Mercato del Capo’, waar 
we enkele lokale specialiteiten proeven. We lunchen in een lokaal restaurant. 
 
Na de lunch gaat het richting koninklijk paleis van Palermo, ‘il Palazzo dei Normani’. Sinds 
de Normandische overheersing de belangrijkste zetel van de macht voor de heersers van 
Sicilië. Op de tweede verdieping bevindt zich de bekende ‘Cappella Palatina’ gewijd aan 
Sint Peter en Paul. Onze laatste stop op deze dag is ‘la chiesa San Giovanni degli Eremiti’ 
waar we opnieuw in bewondering zullen staan voor de Arabische architectuur. 
 
De bus brengt ons terug naar het hotel waar we opnieuw het avondmaal nuttigen. 
 
 

Sabato 23 o 30 Settembre 2023  

 
’s Morgens nemen we de boot om langs de kust van Palermo naar Mondello te varen. We 
kijken naar de stad vanuit een ander perspectief en genieten van het prachtige strand van 
Mondello, het natuurreservaat van ‘Capo Gallo la Tonnara’ en adembenemende 
vergezichten. Na de boottocht eten we in een lokaal restaurant. 
 
's Middags gaan we terug naar Palermo om ‘Palazzo Butera’ te verkennen met onze lokale 
gidsen. Het grandioze Palazzo bevindt zich in de gelijknamige ‘Via Butera’ in het hart van 
de oude wijk Kalsa. Ooit woonden hier keizers, illustere patriciërs, senatoren en 
regeringsleiders. In 2016 werd het Palazzo gekocht door de familie Valsecchi die een 
grondige restauratie startten waardoor het nu terug open is voor het publiek. 
 
We blijven in Palermo voor het diner waarna we met de bus terug gaan naar het hotel. 
Wie zich nadien in het zaterdagavond-nachtleven wil storten voorziet best een taxi (…).  
 
 

Domenica 24 Settembre o 1 Ottobre 2022 
 
Na het ontbijt stappen we terug de bus op, deze keer gepakt en gezakt. We gaan nog eens 
naar Palermo, meerbepaald naar ‘Piazza Pretoria’ waar we op dag 1 reeds wandelden. 
Maar nu gaan we ondergronds! We gaan de schuilkelders in die onder het plein zijn 
uitgegraven door de inwoners van Palermo als bescherming tegen luchtaanvallen in WO 
II.  
 
Voor het middaguur zetten we koers richting luchthaven want om 14u50 vertrekt ITA – 
via Milaan – richting Brussel. We landen er om 19.30. Een snack kan je kopen op de 
luchthaven Palermo/Milaan of op het vliegtuig. 
 



 

Kostprijs 
 
1.160 euro per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag in single: 145 euro. 
 
De prijs is berekend op een deelname van minimum 40 personen. Indien de reis 
doorgaat met minder dan 40 personen dan kan er een prijsaanpassing worden 
doorgevoerd. 

 
Verblijf 
Casena dei Colli 4* - Standaard kamer, even buiten het centrum van Palermo. De kamers 
werden recentelijk gerenoveerd en kijken uit op een mooie tuin. In het hotelrestaurant 
worden lokale wijnen en specialiteiten geserveerd.  
 

Deelnamevoorwaarden 
Conform de nieuwe reiswetgeving is deze reis enkel toegankelijk voor leden van 
Davidsfonds Zottegem. De prijs werd zonder enige winstmarge berekend. Indien er 
onverwachte meeruitgaven zijn (bvb. luchthaventaksen, brandstoftoeslagen…), zullen we 
aan de deelnemers een navenante bijdrage vragen. Indien er onverwacht minder uitgaven 
zijn (lees: overschot), zal dit op een of andere wijze terugkeren naar de deelnemers. 
 
Inbegrepen: vlucht H/T met ITA, overnachting op basis van 1 of 2-persoonskamer 
(kamer + ontbijt), bustransfers in Palermo. Alle activiteiten, toegangen, lunches, 
avondmalen zoals in het bovenstaande programma vermeld. Professionele begeleiding 
door  lokale gidsen. 
 
Niet inbegrepen: luchthavenvervoer Zottegem - Zaventem en terug (vervoersmiddel 
nog te bepalen), dranken die niet in het forfait van de maaltijden zitten,  eventueel lunch 
en dranken bij vertrek en retour in de luchthaven. Persoonlijke uitgaven. 
 
Verzekering 
Door deelname aan deze reis verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico doet. We 
doen deze meerdaagse reis als een groep vrienden die samen op stap gaan en de eigen 
verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een probleem zou 
optreden. Wie een verzekering wenst af te sluiten dient dit zelfstandig te doen (bvb. 
bagage-, bijstands- en/of ongevallenverzekering...).   
 
Annulering 
Indien u om een of andere reden annuleert kan het zijn dat wij gemaakte kosten (vooral 
i.v.m. de vlucht en het hotel) niet meer kunnen recupereren.  

 
Nog vragen?  
Tina Verstuyft. tinaverstuyft@gmail.com of 0477 99 69 03 
Danny De Looze. danny.delooze.dfz@gmail.com of 0476 64 66 92. 
 

mailto:tinaverstuyft@gmail.com
mailto:danny.delooze.dfz@gmail.com

