
Valentina
VILLA

Bed & Breakfast

Dagelijkse routes
Wat te zien en hoe er te komen vanuit de B&B. Je typische dag.



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

Beginnend bij de B&B set “Unahotels CapoTaormina” (SS114 14min) om het punt te bereiken vanwaar u een 
panoramisch uitzicht heeft over de baai van Giardini-Naxos en de Etna (15min). Dit is een mooi standpunt 
voor fotoshoots. Vanaf hier neemt u de richting Taormina, aan uw linkerhand, of zet op uw navigator “belve-
dere di via Pirandello Taormina” (niet IX Aprile, Luigi Pirandello/SP10 15min). U bereikt een klein plein met 
een bevoorrecht uitzicht op Isola Bella van waaruit u enkele foto’s kunt maken (15 min). Ga verder, stel “Por-
ta Catania parking via crocefisso ...” in en volg het pad door de Monte Tauro-tunnel (6min). Het leidt je naar 
de andere kant van Taormina naar de meest centrale parkeerplaats in de stad. Parkeer binnen, neem de lift 
en u bevindt zich op 150 meter van Porta Catania van waar de Corso Umberto begint, de voetgangersstraat 
van Taormina waar u alles vindt wat er te zien is. Dezelfde voetgangersstraat leidt je naar via Salita Teatro 
Greco, dat je naar het op een na grootste oude theater van Sicilië brengt, maar eerst vanwege zijn panorami-
sche ligging en je zult ontdekken waarom (bezoek aan Taormina ongeveer 2 uur). Neem bij het verlaten van 
de parkeerplaats even de tijd om de nieuwe bestemming of de “Chiesa Madonna della Rocca Taormina “ in 
te stellen (via L. Da Vinci 10 min). Het pad dat hij je zal laten zien, gaat onder een tunnel door. Aangekomen 
bij de kerk heb je uitzicht over het hele centrum van Taormina inclusief het oude theater (15min). Stel na 
het bezoek aan de kerk “Castelmola” in (SP10 10min). Aangekomen in de buurt van het dorp ziet u aan uw 
linkerhand de openbare parkeerplaats. Draai door de straten van de stad en kijk uit vanaf de panoramische 
terrassen op Piazza S.Antonio en het “Terrazza panoramica su taormina” (te vinden op google maps). Bezoek 
ook het bovenste gedeelte waar vroeger het kasteel stond (1-2u). Op dit punt heb je een volledige halve dag 
of ongeveer 5-6 uur voltooid. U kunt het resterende deel gebruiken om uit te rusten of om een rondrit door 
de omgeving te maken. U kunt een rondleiding door Giardini-Naxos maken en dan stoppen aan de kust en 
ontspannen in een van de strandbars zoals Tysandross, Lido di Naxos, Cafe Chantal en anderen. Stel hiervoor 
“Porto di Giardini-Naxos “ (SS114 35min) in. Vanuit de haven kunt u de tocht langs de kust te voet of met 
de auto starten.

B&B -> Capo Taormina -> Belvedere -> Taormina -> Madonna Rocca -> Castelmola  -> Giardi-
ni-Naxos
Noodzakelijke tijd 6-8h 

Panorama vanaf Capo Taormina

Madonna della Rocca-kerk

Belvedere-plein

Uitzicht op Taormina vanaf Madonna della Rocca



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

De tour start vanuit het verste van de drie landen of Savoca het land van de film “the Godfather”. Stel “Savo-
ca” SS114 orientale sicula en voer de optie snelwegen vermijden (53min) in, zodat u de hele kust zult doen 
die u prachtige panoramische punten zal reserveren voor ongelooflijke fotografische opnamen. Parkeer en 
start de tour vanaf Piazza Fossia door een bezoek te brengen aan het kapucijnenklooster, waar mummies 
zijn, en de Bar Vitelli l bar del Padrino (1,5 uur). Stel vanuit Savoca “Casalvecchio Siculo” in via SP19 (7min) 
park en bezoek de stad, de kerk en het museum (1 uur). Zet voordat je weer vertrekt “Chiesa di San Pietro 
e Paolo D’Agró, contrada san Pietro e paolo d’agrò, 98032 Casalvecchio Siculo ME” via SP19 (9min). Het 
is een heel oude kerk die langs de weg terug naar Forza d’Agrò staat. Stel na het bezoek “Forza d’Agrò”  via 
SP16 (27min) en je komt aan in het centrum van de stad waar je kunt parkeren en de tour begint die 1,5 uur 
duurt. Vanaf hier stelt u B&B Villa Valentina weer in en keert u terug naar de basis.

B&B -> Savoca -> Casalvecchio Siculo -> Forza d’Agrò 

Noodzakelijke tijd 4-5h  

Bar Vitelli

San Pietro e Paolo d’Agrò

Kathedraal van Casalvecchio Siculo

Forza d’Agrò



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

Deze route leidt je naar Catania door de kleine dorpjes langs de Riviera dei Cyclops waar de lavasteen de 
plaats inneemt van het zand langs de kust. Van de B&B set “Marina di Cottone, Lungomare Cottone .....” 
(SS114 13min). Eenmaal daar, zet je “Piazza XV Giugno Riposto” (via Dr. Mario Amato 23min) en je komt aan 
in de kleine haven van Torre Archirafi, het eerste kleine dorp langs de weg. Stel vanaf hier “Parcheggio, Via 
Gibuti, 17, 95021 Aci Castello CT” in (via SP2 / I-II en SS114 34min). U komt aan op de parkeerplaats in de 
haven van Acitrezza van waaruit u de stapels of grote eilandjes in lavasteen kunt bewonderen (30-40min). Als 
je wilt, kun je “ Castello Normanno-Svevo di Aci Castello, Piazza Castello, 95021 Aci Castello CT” (via provin-
ciale weg 6min) instellen en nog een uur verliezen om het kasteel aan zee te bezoeken of direct “Parcheggio 
Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT “(via SS114 24min) om aan het begin van via Etnea bij 
de Uzeda-poort aan te komen vanwaar u uw tour door Catania kunt beginnen, die 2 tot 4 uur kan duren. 
Stel vanaf de parkeerplaats B&B Villa Valentina Taormina in en u keert terug naar de basis. Kies via A18 / E45 
ongeveer 41min (afhankelijk van het verkeer.) 

B&B -> Acitrezza -> Acicastello -> Catania

Noodzakelijke tijd 6-7h 

Haven en parkeerplaats Acitrezza

Acicastello plein

Rots gerichte Acitrezza

Kasteel



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

Vanaf de B&B-set “Parcheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT” (via A18 46min) om 
naar het begin van de Via Etnea bij de Uzeda-deur te komen vanwaar u uw tour door Catania kunt beginnen, 
die 2 tot 4 uur kan duren . Stel vanaf de parkeerplaats B&B Villa Valentina Taormina in en u keert terug naar 
de basis. Kies via A18 / E45 ongeveer 41min (afhankelijk van het verkeer.)  

B&B -> Catania

Noodzakelijke tijd 3-4h  

Benedictijns klooster

Kathedraal van Sant Agata

Porta Uzeda

Vismarkt

Ursino-kasteel

Straten van Catania



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

 Van de B&B op google maps “Rifugio Giovanni Sapienza, Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi CT” 
(A18 SP92 1h). Als u een kleine omweg wilt maken naar de route, langs de weg, die u in staat stelt om een 
deel van de Bove-vallei te zien, eenmaal in Zafferana, stop dan even en stel “cassone - Monte Pomiciaro” 
(SP92) in. Het is een omweg over de hoofdweg die naar de Sapienza-hut leidt. Wees niet bang als de weg 
ongewoon lijkt. Zodra de omleiding is voltooid, stelt u “Rifugio Giovanni Sapienza, ...” opnieuw in. U komt op 
het plein waar u kunt kiezen tussen verschillende opties. Blijf alleen op het plein en bezoek de Silvestri-krater 
of neem de kabelbaan en bereik 2300 meter boven de zeespiegel, vanwaar je nog steeds kunt kiezen of je 
daar wilt blijven, een wandeling naar de top wilt maken of ongeveer een uur wilt wandelen langs het pad 
dat is getraceerd door de jeeps die je naar de rand van de Bove-vallei zullen leiden. Wees niet bang om te 
aarzelen, als er gevaren zijn verbonden aan de vulkanische activiteit, zal elke activiteit door de autoriteiten 
worden verboden. De tijd die u bij Rifugio Sapienza kunt doorbrengen, hangt van u af. Van minimaal 1,5 uur 
tot gemiddeld 2-3 uur. In totaal duurt de tour 4 tot 6 uur. Voor de retour set Zafferana Etnea en als je tijd 
hebt stop voor een paar uur in het centrum. Interessant is de hoofdkerk evenals de verschillende winkels en 
banketbakkers waar u veel lokale producten kunt vinden, waaronder honing uit de omgeving. Aan het einde 
stelt B&B Villa Valentina in en keert u terug naar de basis.

B&B -> Zafferana -> Etna

Noodzakelijke tijd 5-6h 

Rifugio Sapienza

Langs de weg naar Rifugio Sapienza

De vallei van de os gezien vanaf Monte pomiciaro

Rifugio Sapienza



De routes zijn geverifieerd met Google Maps. We kunnen de route niet garanderen met Tom Tom, Garmin 
of  andere navigators die niet afhankelijk zijn van het Google-netwerk.

Vanaf de B&B set “ Gole dell’Alcantara - ingresso comunale, SS185, 2, 98030 Motta Camastra ME” (via 
SS185 17min). Eenmaal daar vind je tal van betaalde parkeerplaatsen, waaronder die van de Botanische Tuin. 
Je hebt twee opties om naar de kloven te gaan. Met de lift van de privéstructuur of via het openbare trap-
penhuis. Beide zijn betaald. Om ze te bezoeken, kan je 1 tot 2 uur duren, afhankelijk van je nieuwsgierigheid. 
Als je wilt kun je ook de “Gurne dell’Alcantara” zien. Stel “Cascate Alcantara, 95012 Castiglione di Sicilia 
CT” in (via SS185 en SP7i 10min). Steek de brug over en sla rechtsaf een kleine helling op waar u gratis kunt 
parkeren. Wat u zult zien is slechts een deel van de Gurne. Vanaf hier kunt u “Le Gurne dell’Alcantara, 98034 
Francavilla di Sicilia ME” (via SP7i 10min) op 3,5 km afstand instellen. Je kunt ze met de auto bereiken, zelfs 
als de weg er slecht uitziet. Anders kun je er te voet naartoe. Om terug te keren, typ “B&B Villa Valentina 
Taormina, Via Francavilla Trappitello, 74, 98039 Trappitello ME” (via SS185 24min).

B&B -> Alcantara Kloven -> Gurne dell’Alcantara

Noodzakelijke tijd 3-4h

Alcantara kloven

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia

Gurne Alcantara Castiglione di Sicilia

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia


