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CASTELMOLA



Le origini di Castelmola risalgono al periodo pre-ellenico. La denominazione trae ispirazione dalla conformazione 
del grande masso su cui sorge che ricorda appunto una "mola". Forse per la sua posizione sopraelevata fu un tempo 
la vera acropoli di Taormina, e le loro vicende sono talmente connesse da non poter distinguere quelle dell'una da 
quelle dell'altra. Mylai era il nome del primo insediamento, risalente all'Età del ferro (VIII secolo a. C.),opera dei 
Siculi. Le colonizzazioni di Castelmola seguono quelle di Taormina. Oggi il Paesino rappresenta una meta obbliga-
ta per i turisti. Il borgo è piccolo e merita di essere visitato in ogni sua stradella. Dalla piazza S. Antonio ci si adden-
tra tra stradine e viuzze scoprendo la particolarità degli edifici. Il Castello ed il Duomo sono i due monumenti 
storici più importanti. Caratteristici sono i suoi due Bar il primo è nella piazza S. Antonio e l’altro alla fine della via 
Pio IX ad angolo con la piazza del Duomo. In essi ci si può rilassare con un bicchiere di vino alla mandorla godendo 
del panorama offerto dalle loro terrazze.

De oorsprong van Castelmola gaat terug tot de pre-Helleense periode. De naam is geïnspireerd op de vorm van het 
grote rotsblok waarop het staat, dat lijkt op een "slijpwiel". Misschien vanwege de verhoogde ligging was het ooit 
de echte acropolis van Taormina, en hun gebeurtenissen zijn zo met elkaar verbonden dat ze die van de een niet van 
die van de ander kunnen onderscheiden. Mylai was de naam van de eerste nederzetting, daterend uit de ijzertijd (8e 
eeuw voor Christus), het werk van de Sicilianen. De kolonisaties van Castelmola volgen die van Taormina. 
Tegenwoordig is het dorp een must voor toeristen. Het dorp is klein en verdient het om in elk van de straten bezocht 
te worden. Vanaf Piazza S. Antonio betreedt u de smalle straatjes en steegjes en ontdekt u de eigenaardigheid van 
de gebouwen. Het kasteel en de kathedraal zijn de twee belangrijkste historische monumenten. De twee bars zijn 
kenmerkend: de eerste bevindt zich op Piazza S. Antonio en de andere aan het einde van de Via Pio IX op de hoek 
met de Piazza del Duomo. In hen kunt u ontspannen met een glas amandelwijn en genieten van het panorama dat 
door hun terrassen wordt geboden.
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17 Km 30min 37.879, 15.278Castelmola (ME)

Su Via Corita di Mola

Piazza del Duomo - Plein Duomo

Castello Normanno - Normandisch kasteel
Villa Comunale - Publieke tuin
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Piazza S. Antonio - Plein S. Antonio

Chiesa S. Giorgio - Kerk van S. Giorgio

Ingresso Paese - Land ingang
Piazza S. Antonio - Plein  S. Antonio

Castello Normanno - Normandisch kasteel

Chiesa di S. Nicola - Kerk van S. Nicola
Via Papa Pio IX - Straat Paus Pius IX

Piazza Duomo - Plein Duomo1
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