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Il paese e arroccato su un contrafforte roccioso (621 m) che domina tutta la valle. Fondato nel 496 a.C. dagli abitan-
ti di Naxos, messi in fuga dal tiranno di Siracusa, Dionlsio I, la cittadina fu romana, araba, normanna, sveva, angloi-
na e poi aragonese; ognuna di queste dominazioni ha lasciato tracce ancora oggi in parte visibili. Il nome del centro 
rimanda alla presenza di un castello i cui resti, in cima al paese, sono raggiungibill a piedi o, con qualche manovra, 
in macchina. L’assetto urbanistico attuale, cinto da mura e diviso in quartieri, e chiaramente medievale. Oggi 
Castiglione di Sicilia, con cinque case vinicole e 660 ettari coltivati a vigna, punta molto sul turismo enogastrono-
mico. Un itinerario infatti puo essere allietato dalla degustazione di piatti tipici a base di carne di maiale, ricotta e 
mandorle, accompagna da buon vino locale. Vicino a Castiglione, nei pressi del ponte sull’Alcantara, sorge la Cuba 
bizantina risalente al VII secolo e oggi chiesa di S. Domenica; caratteristica la cupola squadrata a conci di pomice. 
L’interno,con volta a crocera, era riccamente affrescato ma oggi purtroppo le decorazioni sono andate perdute.

De stad ligt op een rotsachtige steunpilaar (621 m) die de hele vallei domineert. Opgericht in 496 v.Chr door de 
inwoners van Naxos, op de vlucht gedreven door de tiran van Syracuse, Dionnesio I, was de stad Romeins, 
Arabisch, Normandisch, Zwabisch, Angloin en vervolgens Aragonees; elk van deze overheersingen heeft sporen 
achtergelaten die vandaag nog gedeeltelijk zichtbaar zijn. De naam van het centrum verwijst naar de aanwezigheid 
van een kasteel waarvan de overblijfselen, bovenaan het dorp, te voet of, met enkele manoeuvres, met de auto 
kunnen worden bereikt. De huidige stedenbouwkundige opzet, omgeven door muren en opgedeeld in wijken, is 
duidelijk middeleeuws. Tegenwoordig richt Castiglione di Sicilia, met vijf wijnmakerijen en 660 hectare wijngaar-
den, zich sterk op voedsel- en wijntoerisme. In feite kan een reisroute worden verlevendigd door het proeven van 
typische gerechten op basis van varkensvlees, ricotta en amandelen, vergezeld van goede lokale wijn. In de buurt 
van Castiglione, vlakbij de brug over de Alcantara, staat het Byzantijnse Cuba daterend uit de zevende eeuw en 
vandaag de dag de kerk van S. Domenica; kenmerkend is de vierkante koepel met puimsteenstenen. Het interieur, 
met een kruisgewelf, was rijkelijk beschilderd met fresco's, maar vandaag zijn de versieringen helaas verloren 
gegaan.
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22 Km 45min 37.882, 15.120Castiglione di Sicilia (CT)

Piazza Lauria, Via Regina Margherita

Chiesa Pietro e Paolo - Petrus en Pauluskerk

Cuba Bizzantina

Chiesa S. Abate - Kerk van S. Abate
Chiesa di S. Benedetto - Kerk van S. Benedetto

Castello di Lauria - Kasteel van Lauria

Torre o Cannizzu  - Torre o Cannizzu
Chiesa S. Nicola - Kerk van S. Nicola

Veduta del Paese - Uitzicht op het 1
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