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de overnachting
Palermo
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Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land of
net over de grens? AD Reiswereld helpt.

Perfect gelegen, maar wel gedateerd

Pi

tab

lm

n

na

isp

i

o ra

oS

Be

ma

Opa’s: Maffiapetje? Welnee, bij La
Coppola Storta verkopen ze petjes
voor hardwerkende Sicilianen.
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gelijk zonder steeds met een
kaart voor je neus rond te lopen.
En zo beland je dan achter een
uitstekende pasta alla norma
(pasta met aubergines), geserveerd bij het pizzo-vrije Il Mirto
e la Rosa !5.

NACHTLEVEN
hande Siciliaanse koekjes, wijnen, pasta’s en kruiden kunnen
worden gekocht. Naast dat de eigenaresse geen pizzo betaalt, zijn
alle producten gemaakt door bedrijven die ook pizzo-vrij zijn. In
een van de honderden smalle
steegjes in de stad zit La Coppola Storta !4, een winkeltje
waar de originele maffiapet (in
Nederland: het opa-petje) wordt
verkocht. ,,We willen het weer afpakken van de maffia. Die zijn
het als hun symbool gaan gebruiken, terwijl het aan de hardwerkende Siciliaan toebehoort,’’
legt de eigenaar uit. Een origineel petje kost 45 euro en door
hem te dragen maak je tevens
het in Palermo zo broodnodige
anti-maffiastatement.

Het nachtleven in Palermo speelt
zich buiten af, op de pleinen, zittend op lege kratjes bier. Een
stapavond begint met een broodje penelle, met daarop een gefrituurde substantie bestaande uit
ceci (een soort bonen) en daarop
drie aardappelkroketten. Met
een vette bek de smalle straatjes

in. Enkele smalle straatjes boordevol kroegen en restaurants
waar het bier vaak niet meer
kost dan 1 euro zijn te vinden in
de wijk Ballerò, in de smalle
straatjes achter het Teatro Massimo of in de Via Chiavettieri !6,
waar de creatieve geesten van
Palermo zich ophouden. Twee
passen daarvandaan zit ook de
goedverstopte privégalerie Pantaleone !7, waar jonge kunstenaars hun werk exposeren.
Let een beetje op je tas en voor
de duidelijkheid: Edoardo van
Addiopizzo zou deze buurten
niet aanraden. Bier voor 1 euro.
Een winkelier die belasting betaalt, zijn personeel fatsoenlijk
betaalt en alles wit doet, kan
nooit 1 euro vragen. Maar ’s
avonds in de kleine pizzo-vrije
b&b Atlante !8, komt na drie
flessen bier het besef: de reis is
toch voor 90 procent pizzo-vrij
geweest. En dat is al heel wat. ■

UITGAAN
Eerlijk is eerlijk. Helemaal pizzovrij Palermo beleven is niet mo-

Overzicht: De stad is prachtig gelegen tussen de bergen en de baai.

Met stip dé lezersreis...
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Het hotel heeft meer dan genoeg te bieden om verveling
tegen te gaan: behalve de talloze
bars en restaurants is er een
zwembad (zelf handdoeken
meenemen), een sauna, een
speelhoek, een bowling, een
solarium, je kunt spellen lenen
en er is gratis draadloos internet.
Het ontbijtbuffet is heel behoorlijk, met verse croissants en verreweg de beste hotelkoffie in
jaren. De machine maalt de
bonen per kopje. Dat kost wat
tijd en al gauw staat er een rijtje, maar het is het meer dan
waard. Bij het afrekenen blijkt
dat de dienstverlening op Vlieland een geoliede machine is:
de fietshuur staat reeds op de
nota.
—Annet de Groot

non-stop v.a.
Amsterdam

Annuleringsreis Thailand
Thailand:
bij Stip Reizen
topbestemming
nummer 1

15-daagse combinatiereis naar het oude Siam
Alleen lezers van het AD profiteren nu van deze waanzinnige aanbieding! De inkopers van
Stip Reizen waren recentelijk in Thailand en slaagden erin om beslag te leggen op 7
ongelooflijk laag geprijsde 2-weekse rondreizen naar Thailand. Omdat een andere
reisorganisatie deze reizen recentelijk wegens omstandigheden moest annuleren,
konden wij deze extra voordelig inkopen en daar profiteert u natuurlijk van mee. Speciaal
voor de lezers van het AD hebben we deze reis op verschillende data nog eens extra in prijs
verlaagd! Maar let op: deze prijzen gelden alleen indien u boekt vóór 7 oktober a.s…

Uw rondreis

zers van het
Alléén voor de le
verlaagd!
AD extra in prijs

Strandhotel Seeduyn
Badweg 3, Vlieland, 0562
451577. 2p-kamer vanaf
€120 (landzijde, middenseizoen), inclusief ontbijt.
www.westcordhotels.nl

Speciaal voor de lezers van het AD!

kdata
Slechts 7 vertre

WEG = PECH

seeduyn

Deze reis is een unieke combinatie tussen een week rondreizen
en een kleine week vertoeven aan het tropische strand van de
Golf van Siam. U verblijft onderweg in prima hotels en wordt
begeleid door de beste Nederlandssprekende reisleiders van
Thailand. U bezoekt o.a. Bangkok, de beruchte River Kwai en
de oude hoofdstad Ayutthaya (werelderfgoed UNESCO). Aan
het einde rust u heerlijk uit in een prima hotel in de badplaats
Pattaya en kunt u in alle rust bijkomen van alle opgedane
indrukken! Tevens is een upgrade naar het fantastische 4-sterren
Thai Garden Resort bij te boeken (optioneel).

Annuleringsreis Thailand

Gemiddel
beoordelin de
g 8.7

Deze prijzen gelden alleen indien u boekt vóór 7 oktober!
798 23-25-29 november
8-19-20-27 november

!

779

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Let op: gezien de verwachte belangstelling is het niet mogelijk een optie
te plaatsen.Toeslag 1 pers. kamer zie internet. Inclusief: vliegreis Amsterdam-Bangkokv.v. per China Airlines,
luchthaventaxenenbrandstoftoeslag,transfers,rondreispercomfortabeletouringcarofminibus,omschreven
excursieprogramma en entreegelden, 12 nachten in goede toeristenklasse hotels, dagelijks ontbijt en Nederlandssprekende reisleiding. Exclusief: niet genoemde maaltijden en drankjes, entreegelden ca. € 17 p.p.
(verplicht, ter plaatse te betalen), fooien, facultatieve excursies en bijhorende entreegelden.Toeslag verblijf in
Thai Garden Resort (optioneel) à € 59 per persoon per verblijf in 2-pers.kamer (5 nachten) en € 79 per verblijf
in 1-pers.kamer (5 nachten). Min. aantal deeln: 12. Uiterste termijn van annulering bij onvoldoende deelname
14 dagen voor vertrek. Reserveringskosten € 25 en Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Abonnees van het AD profiteren nu van deze voordelige aanbieding. Voor
meer informatie en boekingen kunt u terecht op de unieke link voor de lezersreis: www.stipreizen.nl/AD
Bridge on the
Ayutthaya
River Kwai
Bangkok
Damnoen
Pattaya
Saduak

stipreizen.nl/AD
De actie is uitsluitend
via internet te boeken

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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n Harlingen staan bij de
veerboot de Seeduynwagentjes al klaar: gasten
van het Vlielandse hotel kunnen daar hun bagage op laden.
Die wordt dan naar het hotel
gebracht. Zo hoeven ze niet
zelf een dikke kilometer te
zeulen. Bovendien kunnen
meteen de fietsen worden afgehaald bij een van de verhuurders, vlakbij de aanmeerplaats.
Seeduyn is wat het claimt te
zijn: een strandhotel. Het ligt
in de duinen, het strand is op
een meter of 10, 20 (eb en
vloed) afstand. De tweepersoonskamer met balkon aan
de zeezijde is iets duurder,
maar het uitzicht is fenomenaal. Als welkomstgeschenk
een plat plastic doosje met
minipepermuntjes en twee
paar teenslippers (voor hem
en haar) met het hotellogo
erop. Seeduyn is van Westcord, een keten waartoe ook
Hotel New York in Rotterdam
behoort, en het Amsterdamse
Fashion Hotel. Helaas: waar
die hotels uitblinken in styling, is het interieur van Seeduyn al zo’n twintig jaar onveranderd gebleven – als het
niet langer is. Dat het wat oubollig aandoet, soit, maar dat
het gebarsten email van de
wastafel eruitziet alsof er net
een kleine aardschok is geweest, bevalt minder. En wat
een rare plaats om een wc-rol
op te hangen, op anderhalve
meter van de toiletpot… De
douche is prima en er is een
klein assortiment toiletartikelen. Jammer dat voor een
echte mannengeur is gekozen.

