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On a roadtrip neemt je mee door Zuid-Europa. Je 

rijdt de mooiste autoroutes door vakantielanden 

waar de zon meestal schijnt. Per etappe vind je tips 

voor een lekkere lunch, een mooie wandeling, je eer-

ste surfles, een mooi uitzichtpunt, leuke excursies of 

een prachtig strand. Plus een paar mooie hotels waar 

je onderweg fijn kunt slapen en relaxen. 

De routes per land zijn opgedeeld in etappes. Om je 

een beetje te helpen geven we aan hoeveel kilometer 

de etappe is en hoelang je er inclusief stops over 

doet. Maar hoe je je roadtrip precies indeelt, is aan 

jou. Je kunt zelf bepalen hoeveel dagen je over een 

etappe wilt doen, waar je wilt stoppen en op welke 

plek je wilt overnachten. Alles in je eigen tempo.

Dat is pas vakantie! 

De roadtrips gaan door Spanje, Portugal, Kreta, 

Kroatië, Frankrijk en Italië. Om je vakantie helemaal 

zorgeloos te laten verlopen, vind je in dit boek ook 

praktische tips over autohuur. Aangevuld met infor-

matie per land, omdat de regels voor automobilisten 

in het buitenland soms net iets anders zijn dan thuis. 

En ook dat hoort bij vakantie, vinden wij!

Heel veel plezier op je roadtrip! 

Ideaal, want met een (huur)auto leer je een land echt goed kennen. 
Je bent vrij en flexibel om te gaan en staan waar je wilt. 
En zeg nou zelf, wat is er fijner dan tijdens je vakantie op je gemak 
langs alle leuke plekken te rijden, te lunchen op dat mooie plekje 
dat je per toeval ontdekt en op dat mooie strandje te blijven hangen 
tot de zon onder gaat? 

Voorwoord

Jij gaat 
een roadtrip maken!
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In dit boek staan zes mooie roadtrips door zes 

bestemmingen in Zuid-Europa. In Spanje reis je door 

Andalusië. In Portugal ga je van Lissabon via de nog 

ongerepte westkust naar de Algarve. Kroatië verken 

je langs, de kustlijn met een uitstapje naar de meren 

van Plitivice. Vanuit Nice bezoek je de Provence en 

de Côte d ’Azur en ga je de grens over naar Italië.  

Tot slot maak je op Kreta en Sicilië een rondje 

over het eiland.  

De etappes 
De routes zijn per bestemming opgedeeld in drie of 

vier etappes. Dat betekent niet dat je ze ook in drie 

of vier dagen moet rijden. De etappes zijn steeds 

mini- roadtrips die samen een grote roadtrip vormen. 

Je kunt over elke etappe zo lang doen als je wilt. 

Sommige zijn ook gewoon te lang om in een dag te 

doen, die kun je beter opbreken in twee of meerdere 

kortere stukjes. Daarom staat per etappe het aantal 

kilometers erbij vermeld. Dan kun je zelf bepalen 

hoeveel je per dag wilt rijden en waar je een 

overnachting maakt. In het boek staan suggesties 

waar je kunt slapen, maar je kunt ook gewoon zelf 

een accommodatie kiezen op de route. 

Hoe lang je wilt overnachten bepaal je ook zelf. 

Heb je niet zoveel tijd? Dan kun je ook gewoon een 

of twee van de etappes doen tijdens je reis. 

De kaart 
Bij elk hoofdstuk hoort een kaart. Hierop staat de 

route ingetekend. Ook staat aangegeven op welk 

gedeelte van de route je bent. De kaart volgt de 

route, de begin- en eindpunten zijn aangegeven, net 

als de uitstapjes die je vanaf de route kunt maken. 

Maar het is geen officiële wegenkaart. Hij dient 

vooral om je te oriënteren.  We raden dan ook aan 

altijd een navigatie bij je auto te huren of er een van 

thuis mee te nemen. Een officiële wegenkaart 

gebruiken, dat mag ook natuurlijk. 

Autohuurtips
We gaan ervan uit dat je naar de meeste 

bestemmingen in dit boek vliegt en daar een auto 

huurt. Daarom staan in dit boek een heleboel tips om 

de juiste huurauto te kiezen. Ook zorgen ze ervoor 

dat je ter plaatse niet voor verrassingen komt te 

staan of tegen onnodige kosten aanloopt. 

Inhoud
Voordat je vertrekt…

Frankrijk & Italië
16 – 33

Sicilië
98 – 117

Spanje
54 – 81

Portugal
34 – 53

Kreta
118 – 137

Kroatië
82 – 97
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Zeg nooit tegen een Siciliaan dat hij een Italiaan is. Dat is de gulden regel 
wanneer je dit bijzondere eiland bezoekt. Het is het grootste eiland van de 
Middellandse Zee en behoorlijk bergachtig. Dankzij haar strategische ligging 
was Sicilië geliefd bij vele veroveraars. Zowel de Grieken, Romeinen, 
Arabieren, Noormannen als de Spanjaarden hebben hun sporen achter-
gelaten. Je vindt hier dan ook een mix van vele culturen. Alles zien in één 
vakantie is niet mogelijk, maar met deze roadtrip kom je langs vele highlights 
en hidden gems. Genieten is de boodschap.   

La 
dolce 
sicilia
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1. Van Catania naar Vittoria
Vanaf de luchthaven ga je via de SP70 naar Catania voor een eerste stop. Daarna via de SS114 naar Syracuse 

en de SS115 naar Noto. Je kunt de snelweg A18 nemen, maar dat is vooral snel. Maak vanuit Noto een uitstapje 

naar Lido di Noto en verken het schiereiland via de SP19. Terug op de SS115 vervolg je je weg naar Modica en 

Ragusa. Heb je meer tijd ga dan de weg af richting Scicli (SP42). De etappe eindigt in Vittoria, van waaruit je 

het oude vissersstadje Scoglitti (SP17) kunt bezoeken voor verse vis.

km: 200 | geschatte reistijd inclusief stops: 10 uur | aantal stops onderweg: 9

2. Van Vittoria naar Sciacca
Via het stevige heuvellandschap rijd je richting Caltagirone (SS514 en SS683) en Enna (SS124 en SS117bis). 

Vanaf daar neem je de SS640 en rijd je in een keer naar Agrigento waar je een stop kunt maken om de mooie 

bezienswaardigheden op je gemak te bezoeken. Via de prachtige kustlijn (SS115) ga je verder naar Sciacca, 

dichterbij verse vis kun je niet komen. Onderweg bezoek je de Scala dei Turchi.

km: 270 | geschatte reistijd inclusief stops: 10 uur | aantal stops onderweg: 8

3. Van Sciacca naar Palermo
In Menfi verlaat je de kustwegen SP49 en SP50 om weer via de SS115 richting Mazara del Vallo en Marsala te 

rijden. Hier wordt heerlijke wijn geproduceerd van mondiale faam. Via het zoutwinningsgebied verder richting 

de mooie, oude stad Trapani. Vanuit hier neem je de SS113 (of de snelle A29) naar Palermo.

km: 250 | geschatte reistijd inclusief stops: 8 uur | aantal stops onderweg: 5

4. Van Palermo naar Catania
Vanuit Palermo rijd je oostwaarts over de kleine kustweg SS113 naar badplaats Cefalù. Geniet nog even van 

het strand en de kust, want via de SP54bis gaat het verder de bergen in naar Castelbuoeno. Geniet van de 

natuur en de bergdorpjes Gangi en Geraci Siculo. Vanaf Gangi rijd je via de SS120 terug naar de kust aan de 

Ionische Zee waar je heerlijk kunt relaxen in Taormina. Onderweg zie je de Etna van alle kanten. Neem de 

SS114 voor de luchthaven van Catania om de auto weer in te leveren. 

km: 335 | geschatte reistijd inclusief stops: 12 uur | aantal stops onderweg: 6

De route 
in 4 etappes
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Zodra je de huurauto hebt opgehaald - op de 

luchthaven van Catania is het altijd een beetje 

chaotisch druk – rijd je via de SP70 naar Catania. 

De stad heeft heerlijke restaurantjes, terrasjes en par-

ken. Vanaf het Bellini-park heb je prachtig uitzicht op 

de Etna, de hoogste, nog actieve vulkaan van Europa. 

Rondom de Etna liggen diverse authentieke dorpjes 

als Sant’Alfio, Linguaglossa, Bronte en Viagrande van 

waaruit je de vulkaan kunt bezoeken. De top van de 

Etna bereik je alleen vanuit het plaatsje Rifugio Sa-

pienza (SP92). Of je de vulkaan nu bezoekt of aan het 

einde van je roadtrip is aan jou (zie etappe 4). Vanuit 

Catania kun je over de A18 gaan naar Syracuse,  maar 

het is leuker om kustweg SS114 te nemen. Syracuse 

werd in 734 v Chr gesticht door de Grieken en is 

een van de mooiste steden op Sicilië. Het historisch 

centrum Ortigia ligt op een schiereiland 

en daardoor is de zee altijd dichtbij. 

Via de SS115 kom je in Noto, Modica, Scicli en Ragusa. 

Barokke stadjes die allemaal op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst staan. Als de zon gaat zakken 

zijn de gebouwen van kalkzandsteen in Noto op z’n 

mooist. Lido di Noto heeft een fijn zandstrand. Maak 

even een detour over het schiereiland via de SP19. 

Weer terug op de SS115 kom je in Modica, dat een 

lange traditie van wel zeven generaties heeft op het 

gebied van chocola. Heb je wat meer tijd, doe dan ook 

Scicli (SP42) aan en geniet van het prachtige uitzicht 

op de zee. Weer terug in Modica ben je in ongeveer  

20 minuten in Ragusa. Ten noorden van dit fotogenie-

ke stadje ligt tussen de bergdorpjes Acate en 

Chiaramonte Gulfi wijndomein Cos (SP3). Hier kun 

je wijnen proeven, maar ook overnachten in de mooie 

B&B op het landgoed. Ga vanuit Vittoria voor een stop 

naar Scogliti via de SP17. Een ingeslapen vissersstadje 

waar je de beste zeevruchten kunt eten bij Sakalleo.

Catania is een havenstad met een mooi, historisch centrum. Een prima 
eerste stop om je roadtrip op Sicilië te beginnen. Je kunt hier gerust een 
paar dagen spenderen of het combineren met een bezoek aan de Etna. 
Daarna gaat de route verder naar Syracuse en naar de barokke stadjes 
Noto, Modica en Ragusa die sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO staan. Deze eerste etappe is een mix van steden, dorpjes, zee en 
bergen. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Sicilië. 

Etappe 1

Van Catania 
naar Vittoria

Wijnbouw 
Op Sicilië wordt heerlijke wijn gemaakt. Kies in restaurants het liefst voor 

wijnen die gemaakt zijn van lokale druivensoorten. Voor witte wijn is dat 

bijvoorbeeld de Grillo, de Grecanico en soms de Carricante. Voor rode wijn 

de Nero d’Avola, Frappato en Nerello Mascalese. In Viagrande vind je een 

van de pioniers van de wijnbouw op de Etna, de familie Benanti. Hun 

domein bestaat al sinds 1879. Je kunt hier een tour doen met een gids. 

Wel vooraf reserveren. 

Benanti: Via Giuseppe Garibaldi 361, Viagrande  |  https://vinicolabenanti.it

Catania 
Catania is de tweede stad van 

Sicilië en wordt ook wel het 

Milaan van het zuiden genoemd. 

Ga in ieder geval naar het Piazza 

del Duomo, de vismarkt en het 

Romeinse amfitheater. Lunchen 

doe je het beste bij een van de 

restaurants op de vismarkt als 

deze tegen 12 uur ten einde 

loopt. Bijvoorbeeld bij Trattoria 

Mm!! Heb je liever pasta dan vis? 

Probeer dan de specialiteit van 

Catania, Spaghetti alla Norma met 

aubergines en ricotta. 

Mm!! Trattoria, Via Pardo 34, Catania, 
+39 095 348 897

Chocolade 
proeven 
In het chocoladeatelier van 

Bonajuto in Modica maken ze al 

zeven generaties smaakvolle 

chocolade. Je kunt er alles te 

weten komen over het productie-

proces en natuurlijk de chocolade 

proeven. In dezelfde straat op 

nummer 126 zit Ciomod. Daar zijn 

ze meer gericht op de moderne 

varianten van chocola. 

Corso Umberto 1 159, Modica
www.bonajuto.it/en/
Corso Umberto 1 126, Modica
www.ciomod.com 
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Must Eat
La Tana Del Lupo in Pedara, vlabij 

de Etna, is een verborgen juweel 

in een klein straatje. Je eet in 

een duizend jaar oude wijnmaak-

installatie, een palmento, vooral 

mooie vleesgerechten met een 

uitgebreide wijnkaart.

Corso Ara di Giove 138, Pedara 
www.ristorantelatanadellupoct.it

Giardino di Bacco in San Giovanni 

La Punta is een ode aan de 

traditionele Siciliaanse keuken. 

Het is wat moeilijk te vinden, in 

een huis achter een ijzeren poort, 

maar de moeite meer dan waard.  

Via Piave 3, San Giovanni La Punta
www.giardinodibacco.com

Etna
De Etna is de hoogste actieve Europese vulkaan. Een bezoek is dan 

ook een must. Het leukste is natuurlijk de vulkaan op te gaan. Dat kan 

vanaf Hotel Rifugio Sapienza. Hier neem je de kabelbaan naar Monte 

Montagnola naar een van de beroemdste kraters. Wil je nog verder dan 

kun je een gids huren en wandelend naar boven. Hoe ver je kunt komen 

hangt af van het weer, maar in het gunstigste geval duurt een tocht 

zes uur voor je lava kunt zien. De weersomstandigheden kunnen snel 

veranderen. Zorg dat je minstens een trui en een regenjasje bij je hebt. 

Tours kun je vanuit de meeste hotels boeken. 

Kabelbaan: Piazzale Rifugio Sapienza, Nicolosi Nord, Etna Sud 
www.rifugiosapienza.com
Wandeltours: Etna Walk www.etnawalk.it 
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