Vakantie Sicilië
Hartelijk welkom op Vakantie Sicilië Tour. Wilt u een bijzondere Siciliaanse vakantie, dan
bent u bij ons aan het goede adres! Of u nu op zoek bent naar een romantisch hotel, Bed and
Breakfast, vakantiehuis of een mooie autorondreis wilt maken, wij kennen Sicilie en
Italiaanse cultuur!
Vakantie Sicilië Tours is geboren uit een idee van Stefano en Sergio Campailla, twee jonge
Siciliaanse broers, verliefd op het land waar zij geboren zijn en dat Stefano nu al geruime tijd
heeft verruild met Nederland.
Onze reis-offertes zijn gericht op mensen die een speciaal moment willen vieren, of die
gewoon willen genieten van een bijzondere culinaire cultuur. De inspiratie voor ons aanbod
ligt bij cultuur, natuur en gastronomie.
Vakantie Sicilie biedt u de unieke mogelijkheid om zelf uw reis samen te stellen. U kunt
kiezen uit de leukste accommodaties voor een fijne vakantie, het vieren van een
bijzondere bruiloft, familie reizen en feestelijke arrangementen voor kleine groepjes. Het
doel van Vakantie Sicilië is te voldoen aan de wensen van diegenen die Sicilië willen
bezoeken op een authentieke manier.
Voor gepersonaliseerde arrangementen in Taormia en Etna, zoals zeilvakanties, natuurtrips
en cursussen Italiaans, ga naar ‘Pakketten’.

Meest Gestelde vragen
Heeft u vragen of zijn u bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk, kijk dan even of u
hieronder een antwoord op uw vraag kunt vinden.
Wat is de beste periode om naar Sicilië te gaan?
In dit geval kunnen wij natuurlijk alleen maar voor ons zelf spreken want uiteindelijk heeft
ieder zijn eigen voorkeur. Wel kunnen wij u adviseren om buiten het hoogseizoen naar het
prachtige eiland Sicilië te gaan, omdat:
- In de maanden april en mei het op het eiland al volop lente begint te worden en u er heerlijk
van de frisse temperaturen, de vele soorten geurende bomen en bloemen en de rust kunt
genieten.
- In de maand juni u al zomerse temperaturen kunt verwachten (meestal gemiddeld 25 graden).
De zee begint op te warmen en de stranden zijn nog niet dichtbevolkt!
- De meest warme maanden juli en augustus zijn en de temperaturen tussen de 30 en 35
graden kunnen liggen. Tevens zijn dit de drukste maanden!
- Vanaf eind augustus begint de drukte weer af te nemen. Temperaturen gaan weer wat naar
beneden en liggen ongeveer tussen de 25 en 30 graden.

Hoe kunnen wij het beste en goedkoopste naar Sicilië vliegen?
Wat vluchten betreft zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk: Wij kunnen voor u een
lijndienstvlucht naar Sicilië (met overstap in Rome of Milaan) met ALITALIA aanbieden. De
prijs voor een vlucht vanaf Schiphol naar Catania is vanaf € 289,- p.p. (excl.
luchthavenbelasting) en naar Palermo vanaf € 295,- p.p. (excl. luchthavenbelasting). Het is
ook mogelijk met Alitalia vanaf Brussel te vertrekken voor ongeveer dezelfde prijs.
Daarnaast kunnen wij ook een vlucht met de vliegmaatschappij TRANSAVIA voor u boeken.
Transavia vliegt vanaf eind april tot eind oktober naar Sicilië (directe vlucht vanaf Schiphol
naar Catania of Palermo). De prijzen van Transavia liggen over het algemeen tussen € 250,en € 350,- p.p. (incl. luchthavenbelastingen, met vertrek/aankomst alleen op donderdag en
zaterdag).
Om het goedkoper te maken kunt u ook zelf een lowbudget of charter vlucht boeken en ons
de data door geven, zodat wij voor u eventueel accommodaties en huurauto kunnen reserveren.
Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf te boeken;

•
•
•
•
•
•

www.transavia.com (vanaf Amsterdam naar Palermo of Catania)
www.volawindjet.it (vanaf Amsterdam naar Palermo of Catania, met een tussenstop in
Forli)
www.brusselsairlines.com, www.thomascook.be en www.jetairfly.com (vanaf Brussel)
www.airberlin.com (vanaf Hamburg, Munster, Dortmund, Dusseldorf en Frankfurt
naar Catania);
www.tuifly.com (vanaf Keulen-Bonn of Dusseldorf naar Palermo of Catania);
www.ryanair.com (vanaf Brussels, Dusseldorf-Weeze of Bremen naar Trapani).

Hoe gaat een boeking in zijn werk?
In eerste instantie zoeken wij persoonlijk contact met u zodat wij uw reiswensen met elkaar
kunnen bespreken. Naar aanleiding van de besproken reiswensen stellen wij een vrijblijvend
voorstel samen en sturen wij deze via de e-mail of via de post. Als u akkoord gaat met het
door ons aangeboden voorstel, dan vragen wij u ons een e-mail ter bevestiging te sturen met
daarin uw persoonlijke gegevens.
Daarna nemen wij contact op met alle voorgestelde accommodaties om de beschikbaarheid
van de data te checken. Zodra wij alle bevestigingen hebben ontvangen, sturen wij u een
factuur waarop u alle details voor de betaling kunt vinden.
Na betaling van de totale reissom ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden
thuis (vouchers voor huurauto en accommodaties, inclusief routebeschrijvingen naar de
accommodaties).

Is het mogelijk een annulerings- of reisverzekering af te sluiten?
Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet op reis kunt of dat er tijdens uw reis iets
gebeurt waardoor u moet annuleren... heel vervelend!
Om te voorkomen dat u door omstandigheden een (groot) deel van de reissom bij annulering
kwijtraakt, kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. Dit kunnen wij eventueel voor u
regelen via onze verzekeringsmaatschappij.
Een annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail (adres ufficio@vakantie-sicilie.org) aan
ons doorgegeven te worden. Naast de boekingskosten worden bij annulering de volgende
kosten in rekening gebracht:
Indien de annulering plaatsvindt:
Meer dan 2 maanden voor vertrek 15% van de reissom
Tussen 2 en 1 maand voor vertrek 50% van de reissom
Tussen 1 maand en 2 weken voor vertrek 90% van de reissom
Binnen 2 weken voor vertrek 100% van de reissom

Is vakantie Sicilië aangesloten bij een garantiefonds?
Vakantie Sicilie is nog niet aangesloten bij een garantiefonds. Vakantie Sicilie staat officieel
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder registernummer KvK
24377854 – BTW 248655310B01, als een eventbureau op het gebied van culturele en
natuureizen.
Daarom willen wij wat ervaringen van onze gasten met u delen op onze “feedback” pagina.
Daarnaast zijn wij bekend bij de ENIT (Italiaans Bureau voor Toerisme) te Amsterdam en u
kunt met eventuele vragen bij hun terecht onder telefoon nummer 020-6168244 of via e-mail
amsterdam@enit.it.
Daarnaast biedt een garantiefonds u de zekerheid dat als onze organisatie failliet gaat u uw
geld terug krijgt. Hierover kunnen wij zeggen dat wij gelukkig een klein bedrijf zijn en
daarom weinig vaste lasten hebben die tot een fallissement zouden kunnen leiden. Onze
organisatie bestaat sinds 2005 en het gaat gelukkig allemaal heel goed!
Tot nu toe hebben wij ons bewust nog niet aangesloten bij een garantiefonds. De reden
daarvoor was dat wij als kleine organisatie graag klein willen blijven! Op deze manier kunnen
wij door gaan met het bieden van die heel persoonlijke service. Mochten wij ons aansluiten
zal dat betekenen dat hoogstwaarschijnlijk meer mensen geïnteresseerd zullen zijn, wat
natuurlijk een goed teken is. Maar dat betekend ook dat wij de stroom met nieuwe aanvragen
niet meer zo persoonlijk kunnen behandelen zoals wij dat nu nog wel kunnen doen.
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