
 

Welkom op onze 10-daagse Low budget reis naar Sicilië

Wat leuk dat je belangstelling hebt voor onze lokaal verzorgde low budget reis door de 
vier windstreken van Sicilië. We nodigen je van harte uit voor een eerste kennismaking:

Reisdata en reisprogramma
Onze lokaal verzorgde low budget reizen organiseren we vanaf november 2016 t/m 
februari 2017. Je kunt kiezen uit acht verschillende vertrekdata in deze periode. We  
hebben daarvoor de beste vluchten uitgezocht en het reisprogramma hierop afgestemd.    
Natuurlijk zien we tijdens deze reis de hoogtepunten van de Siciliaanse geschiedenis en 
natuur zoals de Etna, de Griekse tempels van Agrigento en de bergen aan de westkust. 
Sicilië herbergt enorme (Unesco) schatten aan cultuur en ongereptheid.

Reissom van deze zo goed als volledig verzorgde reis
Alle uitstapjes in het programma worden door ons begeleid en georganiseerd en zijn 
inbegrepen in de totale reissom van 750 euro. Dus geen extra uitgaven op de locaties die 
we bezoeken waardoor je ter plekke niet voor verrassingen komt te staan.

Vrije tijd en eigen invulling
Naast dat het een groepsreis is, die grotendeels verzorgd is, blijft er voldoende tijd en 
ruimte over voor eigen invulling en ontspanning. 
Sportievelingen krijgen volop de gelegenheid om zich buiten het programma om uit te 
leven met bergwandelingen, duiken, fietsen, etc, 
Doe je het liever wat rustig aan dan kun je je tijd doorbrengen in de lokale dorpjes of 
langs de eindeloze zee wandelen.

Vervoer en verblijf
We verplaatsen ons van de ene naar de andere verblijfsaccommodatie met de lokale bus. 
Dit is een bewuste keus omdat je zo de gelegenheid krijgt je niet teveel toerist te wanen 
en meer het lokale leven te proeven. 
Dit geldt ook voor onze keuze van verblijf in lokale campings en bed & breakfasts. 
Je bevindt je dichter bij de lokale bevolking die heel gastvrij is en graag met je uitwisselt 
over het leven op Sicilië. 
We logeren in totaal op drie verblijfplaatsen in het westen, zuiden en oosten van het 
eiland. De zee of oude dorpen en steden zijn altijd op wandelafstand.
Tijdens activiteiten en uitstapjes laten we onze spullen in de zomerhuisjes of bed and 
breakfast's waarin we verblijven. Je hoeft dus niet met je koffer of rugzak te sjouwen.

Eten en drinken
De organisatie van deze reis verzorgt voor een groot deel het eten en drinken op de 
accommodaties. Dit is een ontbijt waarvan je ook een broodje kunt maken voor onderweg, 
een broodje hier of daar en een lokaal bereide avondmaaltijd. Dit laatste kan maar zo 



door een lokale Siciliaanse kok worden klaargemaakt. We doen zelf de inkopen en leren zo 
de Siciliaanse keuken beter kennen. 
We stellen ons voor dat iedereen daarnaast voor zichzelf eten en drinken buiten de deur 
betaalt. Dat kan zijn een smakelijk streekgerecht of een glas heerlijke Italiaanse wijn op 
een terras, het bekende Siciliaanse ijs, borrelhapjes of een keer uit eten gaan. 
Van het eten dat bij de reis hoort kun je kortom goed leven. De extra's kun je zelf regelen. 
Onze verblijven zijn in alle gevallen vlak bij een supermarkt en er is altijd gelegenheid om 
eventueel voor jezelf te koken.

Deelname en boeking 
We nemen minimaal 2 en maximum 20 deelnemers op in onze groepsreizen. 
Hoe meer deelnemers hoe meer begeleiders. Behalve reisleider Harm Jan Wilbrink zijn dit 
mensen met een eigen specialisatie wat past bij de organisatie en verzorging van deze low 
budget reis. Zo zijn er ook mogelijkheden voor reizigers met een fysieke beperking.

Natuurlijk hebben we ook graag persoonlijk contact met jou om je deelname aan een van 
onze reizen verder te bespreken. Voor vragen kun je ons ook altijd bellen en mailen. 

Wil je gelijk beslissen en boeken, dan doe je dat door via dit mailadres info@toursicily.it 
een boekingsformulier bij ons op te vragen en in te vullen en per omgaande aan ons te 
retourneren per post of mail. 
Om je boeking definitief te maken is het nodig alvast 250 euro p.p. over te maken op 
IBAN NL35 INGB 0004 1363 43 t.n.v. Oan 'e dyk o.v.v. "Sicilië en de reisdatum van je 
voorkeur. (zie www.reisdoorsicilie.nl voor de data)
Zodra de boeking bij ons binnen is zal jouw vlucht gelijk door ons geboekt en betaald 
worden. Hoe langer we echter op jouw boeking moeten wachten voor een specifieke 
reisdatum, hoe duurder de vlucht kan worden. Zie voor uitleg ook onze reisvoorwaarden 
die we samen met het boekingsformulier toesturen.

Als er vragen zijn over de inhoud van het reisprogramma horen we het uiteraard graag. 

Hartelijke groet,

Harm Jan Wilbrink
organisator en reisleider
Tour Sicily
info@toursicily.it 
06-46633989 
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