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TAORMINA

13 Km 20min 37.850, 15.280Taormina(ME)

Porta Catania, Porta Pasquale, Lumbi

Un paradiso durante le mezze stagioni, un affollato via vai di turisti italiani e stranieri in estate. Ma qualunque sia 
la stagione l’incanto sarà assicurato. La straordinaria bellezza di Taormina fù, fin dagli albori del turismo, la sua 
fortuna. Qui vennero artisti, attori e personalità del mondo politico internazionale. Da sempre meta per eccellenza, 
Taormina offre un territorio che può essere esplorato senza mai annoiarsi. Dal mare alle alture dietro Taormina, è 
possibile passeggiare, nuotare o soltanto contemplare il paesaggio. La via principale di Taormina è il Corso Umber-
to limitata ai suoi estremi dalle due arcate medievali che facevano parte della cinta di difesa cittadina denominate 
rispettivamente Porta Catania e Porta Messina. Lungo il Corso, pieno di negozi, si trovano le principali Chiese, la 
Torre dell'orologio e la Piazza IX aprile da dove è possibile ammirare il panorama che dà sulla Baia di Giardini e 
frontistante l'Etna. Continuando sul Corso è possibile arrivare al Teatro Greco, per una visita storica, per poi 
raggiungere la Villa Comunale, originariamente il parco dell’abitazione di Lady Florence Trevelyan cugina della 
regina Vittoria. Qui è possibile e rilassarsi godendo del panorama e dell'ombra offerta dagli abeti. Un’altro luogo 
interessante è Madonna Rocca il promontorio sopra Taormina dove vi è anche la chiesa Madonna della Rocca.

Een paradijs tijdens het middenseizoen, een druk komen en gaan van Italiaanse en buitenlandse toeristen in de 
zomer. Maar ongeacht het seizoen, de charme is gegarandeerd. De buitengewone schoonheid van Taormina was, 
sinds het begin van het toerisme, haar fortuin. Hier kwamen kunstenaars, acteurs en persoonlijkheden uit de 
internationale politieke wereld. Taormina is altijd een bestemming bij uitstek en biedt een gebied dat kan worden 
verkend zonder ooit te vervelen. Van de zee tot de heuvels achter Taormina, het is mogelijk om te wandelen, zwem-
men of gewoon het landschap te aanschouwen. De hoofdstraat van Taormina is de Corso Umberto die aan de 
uiteinden wordt begrensd door de twee middeleeuwse bogen die deel uitmaakten van de stadsverdedigingsmuren, 
respectievelijk Porta Catania en Porta Messina. Langs de Corso, vol met winkels, bevinden zich de belangrijkste 
kerken, de klokkentoren en Piazza IX Aprile vanwaar het mogelijk is om het uitzicht over de baai van Giardini en 
de Etna te bewonderen. Als u verder gaat langs de Corso, is het mogelijk om bij het Griekse theater te komen voor 
een historisch bezoek, om vervolgens de Villa Comunale te bereiken, oorspronkelijk het park van het huis van Lady 
Florence Trevelyan, nicht van koningin Victoria. Hier kunt u ontspannen en genieten van het uitzicht en de 
schaduw van de dennenbomen. Een andere interessante plaats is Madonna Rocca, het voorgebergte boven Taormi-
na waar zich ook de Madonna della Rocca-kerk bevindt.

Chiesa M. della Rocca - M. della Rocca-kerk
Porta Messina - Messina poort
Porta Catania - Catania poort 
Isola Bella - Mooi eiland

Piazzetta Belvedere - Belvedere-plein
Salita Timoleone - Beklimming Timoleone

Giardino Pubblico - Publieke tuin
Libreria Comunale - Gemeentelijke Bibliotheek
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Palazzo Corvaja - Corvaja-paleis

Piazza IX Aprile - Plein IX April

Odeon
Chiesa di S. Giuseppe - Kerk van S. Giuseppe

Chiesa di S. Nicola - Kerk van S. Nicola

Chiesa di S. Caterina - Kerk van S. Caterina
Chiesa di S. Pancrazio - Kerk van S. Pancrazio

Teatro Greco - Grieks theater1
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