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MARETTIMO RESIDENCE 

Beschrijving:  

Afgelopen herfst waren wij in het 

westen van Sicilie, in de provincie 

Trapani; een hele aparte ervaring, 

want men zou kunnen zeggen dat het 

Afrika is; de verschillen met het vaste 

land van Italie en ook met de 

oostkust van Sicilië zijn groot. Wij 

hebben toen van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om ook de 

Egadische archipel, gelegen ten 

westen van Sicilië, met o.a. de eilanden 

Favignana en Marettimo met een 

bezoek te vereren. Het werd een 

bijzondere ervaring. 

 

Het moet gezegd: wij hadden er geen 

idee van dat dit soort eilanden in 

Europa nog bestond. Marettimo bijv.: 

een "berg" in de zeer blauwe zee, 

grotten, een dorp met witte huizen, 

geen auto's, geen uitgaansleven. Wat 

heeft dit eiland de "verwende" toerist 

dan wel te bieden, zult u zich 

afvragen.  

U kunt er wandelen, zwemmen, 

duiken. En verder? Verder niets? Ja, 

natuurlijk wel! Want dit eiland biedt 

een totale ontspanning, een soort van 

zoveel-km beurt, als u een auto zou 

zijn. Maar aangezien u een mens 

bent, van vlees en bloed, kunnen we 

beter zeggen dat u hier een 

lichamelijke zowel als geestelijke 

opknapbeurt kunt boeken. Bovendien 

mag de romantiek niet vergeten 

worden. Want wat is mooier dan 

samen genieten van zon, zee, 

Mediterrane avonden met 

overheerlijke vis eten, lekkere wijntjes 

drinken en nachten te beleven waar 

het begrip tijd er niet toe doet? 

(her)Ontdekken hoeveel je om elkaar 

geeft, na al het &#8220;druk, druk, 

druk&#8221; van onze 

prestatie-maatschappij. Samen aan 

het strand of vanaf het terrasje op 

het eigen vakantieadres de zon zien 

ondergaan, of opkomen. Samen van 

de nacht een dag maken, een geheel 

eigen levensritme creëren&#8230; U 

kunt met een verblijf op dit eiland uw 

vakantie beginnen, en daarna het 

moedereiland Sicilië gaan ontdekken. 

Of andersom, natuurlijk. De mensen 

zijn uitermate relaxed en vriendelijk; u 

wordt ontvangen als een 

oprecht-welkome toerist. Eenvoud is 

het kenmerk van het ware: u kunt hier 

dit wijze spreekwoord op de merites 

toetsen en niet bedrogen uitkomen. 

 

Op dit eiland treft u geen 

accommodaties aan die aan de 

verwende smaak voldoen. Het is 

allemaal absoluut verzorgd, 

functioneel en soms met een "likje 

chique". Wat men hier als 

&#8220;luxe&#8221; beschouwt is, 

in toeristenstreken bij uitstek zoals 

Toscane, beneden de gebruikelijke 

maat van wat Elisabeth Travel haar 

cliënten aanbiedt. Maar de Italiaan die 

zich hier graag komt ontspannen 

neemt, in navolging van de jet-set die 

deze eilanden &#8211; evenals 

trouwens de Liparische 

eilandengroep &#8211; allang heeft 

ontdekt, de eenvoud voor lief. De 

verzorging en bediening is goed, dus 

wij willen onze clienten graag een 

&#8220;Egadische ervaring&#8221; 

aanbieden. 

Een waarschuwend woord: De zee is 

een natuurkracht die nooit rekening 

houdt met wat wij, mensen met onze 

technieken, ervan verlangen. Bij 

slecht weer vallen de veerdiensten uit 

(het is hier niet bepaald het 

IJsselmeer), en zal iedereen moeten 

berusten tot Neptunus de woeste 

baren tot kalmte heeft gekregen. Het 

is dus altijd mogelijk dat u uw 

reisschema moet aanpassen.  

Elisabeth kan hierover meepraten: 

haar reisgezelschap, met alle bagage 

bij zich, mocht nog even van een 

zeetochtje op een plaatselijk 
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vissersbootje genieten voordat men 

op de veerdienst naar Trapani werd 

ingescheept. De bedoeling was, een 

laatste blik op de mooie kust te 

werpen. Enkele dolfijnen kwamen 

nieuwsgierig kijken (Elisabeth heeft 

foto&#8217;s van een stukje staart), 

de zon scheen, er was een 

picknick-mand en een urinegele wijn 

bleek ondanks het uiterlijk 

voortreffelijk te smaken. Veel te snel 

veranderde de zee van een rimpelloos 

turkoois in een turbulent, blauwzwart 

demonisch leven (het was dan ook 

eind oktober). De schipper koerste 

regelrecht terug, maar durfde niet 

meer aan de kade aan te leggen. Hij 

bleef een meter of dertig ervoor 

liggen en opperde, dat de gasten op 

waterfietsen zouden overstappen om 

bij de kade te komen, want hij was 

bang dat zijn boot een beschadiging 

zou oplopen. De heren van het 

gezelschap wilden zich niet laten 

kennen, maar Elisabeth ging in de 

contramine. Nee hoor, riep ze, ik doe 

dat niet! Op een waterfiets met mijn 

laptop, digitale camera en bagage? Ik 

blijf hier zitten, ook al wordt 

&#8217;t Sint Juttemis! Ze zag de 

narigheid al helemaal voor zich: 

moeilijk doen op een waterfiets, 

terwijl de laptoptas van de schouders 

glijdt. Daar was zij niet voor in, want 

wie geeft schouderophalend zijn 

bezittingen aan de zeegoden? 

Uiteindelijk won de &#8220;stoere 

mannen-macho&#8221; mentaliteit 

van de schipper het van de zenuwen, 

en kwam iedereen inclusief bagage 

veilig weer in het haventje aan. Maar 

dus niet via die waterfiets!  

 

Marettimo: Een eiland bestaande uit 

een berg in het midden, met een rijke 

flora en fauna, een overdaad aan 

helder water met vele vissoorten, 

baaitjes, wat strand, fascinerende 

historische en archeologische 

plekken en een overheerlijke keuken. 

Biologen met speciale belangstelling 

voor (zee)vogels kunnen hun hart 

ophalen en via diverse wandelroutes 

vele gevleugelde vrienden ontdekken. 

Er is voor elk wat wils. 

Auto&#8217;s zijn op dit eiland niet 

toegestaan. Het enige plaatsje, ook 

Marettimo genaamd, is ongeveer 150 

families rijk, maar niettemin treft u, 

als alle rust en ontspanning u even 

teveel van het goede zou worden, een 

aantal bars en restaurants aan, een 

apotheek en &#8211; mocht uw 

gezondheid &#8217;t onverhoopt 

even af laten weten &#8211; een 

arts die na een telefoontje bij u komt. 

Tevens is er een bank en postkantoor, 

een heliport en het 

&#8220;zeemuseum&#8221;. 

Scuba-diving is een van de grootste 

attracties; u kunt lessen krijgen en de 

benodigde uitrusting huren. Op 20 

min. loopafstand vanaf de residence 

bevindt zich een strandje. 

 

Marettimo Residence is het enige 

appartementencomplex van het 

eiland, gelegen aan de zee, op 

ongeveer 200 meter afstand van de 

kleine haven in het dorp. Er zijn in 

totaal 44 appartementen van diverse 

grootte. 

 

Faciliteiten:  

Alle appartementen hebben de 

beschikking over een terras of 

veranda, uitgerust met tafel, stoelen 

en ligstoelen. De badkamers zijn 

voorzien van wastafel, toilet, bidet, 

douche en haardroger. Verdere 

faciliteiten: volledig uitgeruste 

keuken met kookplaat, koelkast en 

kleine vriezer, safe, plafond-fans en 

TV. De omringende tuin heeft een 

typische Mediterraanse vegetatie en 

is uitgerust met een gazebo, 

barbecue, bar/snackbar, een 

biologische tuin, kinderspeelplaats, 

joggingparcours en zwembad met 

jacuzzi's. Er is een privé-"strand" 

(plateau) met parasols en ligstoelen. 

Er is een wasmachine voor 

gemeenschappelijk gebruik 

beschikbaar. 

 

Indeling van de appartementen:  

Monolocale (2 pers.): 

woon-/eetkamer met slaapgedeelte 

(2-pers. bed of 2 1-pers. bedden en 

keukenhoek, badkamer met douche, 

gemeubileerd terras met zeezicht 

Monolocale de luxe (2 pers.): 

woon-/eetkamer met slaapgedeelte 

(2-pers. bed of 2 1-pers. bedden en 

keukenhoek, badkamer met douche, 

groot gemeubileerd terras met 

zeezicht 

Bilocale (2 + 1 pers.): 2-pers. 

slaapkamer, woon-/eetkamer met 

keukenhoek en 1-pers sofabed, 

badkamer met douche, 

gemeubileerde veranda met uitzicht 

op de tuin en zwembad 

Trilocale (4 + 1 pers.): 1 2-pers. 

slaapkamer, 1 kamer met 2 bedden, 

woon-/eetkamer met keukenhoek en 

1-pers. sofabed, badkamer met 

douche, gemeubileerde veranda met 

uitzicht op de tuin en gedeeltelijk op 

zee 

Triocale de Luxe (4 + 1 pers): 1 

2-pers. slaapkamer, 1 kamer met 2 

bedden, woon-/eetkamer met 

keukenhoek en 1-pers. sofabed, 

badkamer met douche, 

gemeubileerde veranda met zeezicht 

Junior Suite (2 + 1 pers.): 2-pers. 

slaapkamer, woon-/eetkamer met 

keukenhoek en 1-pers. sofabed, 

badkamer met douche en een 

gemeubileerd terras met zeezicht 

Suite (2 + 1 pers.): 2-pers. 

slaapkamer, woon-/eetkamer met 

keukenhoek en 1-pers. sofabed, 

badkamer met douche en heel groot 

gemeubileerd terras met zeezicht 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt hier uiteraard zwemmen, 

duiken, grotten onderzoeken, 

trekking en met de vissers mee op 

visvangst. U kunt de oversteek maken 

naar Favignana, daar een fiets huren 

en Cala Rossa bezoeken, een hele 

bijzondere baai, die een bezoek zeker 

waard is. 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per appartement, 

per week, van zaterdag tot zaterdag. 

In het laagseizoen zijn soms andere 

periodes mogelijk 
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Inbegrepen in de huurprijs: water, 

electriciteit en gas, internet, het 

gebruik van bed-, bad- en 

keukenlinnen (wisseling elke 4 

dagen), gebruik zwembad (8 x 4 m, 

diepte 1 tot 1,5 m) met 2 jacuzzi's, 

vervoer bagage vanaf de 

aanmeerkade, aanlegplaats voor 

boten, kinderspeelplaats, 

joggingparcours 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, eindschoonmaak 

(monolocale € 40,00, bilocale en junior 

suite € 50,00 en trilocale, trilocale de 

luxe en suite € 60,00), kinderbedje of 

extra bed € 5,00 per dag, gebruik 

barbecue € 5,00 per appartement, 

gebruik wasmachine € 5,00 per 

wasbeurt, extra dagelijkse 

schoonmaak van het appartement op 

verzoek, extra wisseling linnengoed € 

5,00 per persoon, verwarming (indien 

van toepassing) € 6,00 per dag. 

Parasols, strandlakens en kano's zijn 

te huur 

 

Kleine huisdieren zijn toegestaan, 

mits aangevraagd bij boeking en door 

ons bevestigd. Extra kosten € 5,00 per 

dag 

 

Check-in op de dag van aankomst 

vanaf 17.00 uur. Het appartement 

dient op de dag van vertrek vóór 10.00 

uur te worden verlaten. Bij late 

aankomst of vertrek wordt 50% van 

het huurtarief per dag van het 

appartement in rekening gebracht 

 

Belangrijk:  

Opgemerkt moet worden dat het niet 

eenvoudig is om er te komen: U moet 

er wat voor over hebben en een 

beetje avontuurlijk zijn aangelegd; het 

is een bestemming buiten de 

begaande toeristische paden. U landt 

in Palermo, zou dan de bus of de 

trein moeten nemen naar Trapani en 

van daaruit met de draagvleugelboot 

naar Marettimo. Wij houden van 

reizen, dus vonden wij het geen 

probleem. Men kan ons in de bus 

zetten met een boek en een flesje 

wijn (en/of ballen gehakt....) en wij 

geven geen kik.  

Transfer vanaf het vliegveld van 

Palermo naar de haven van Trapani 

v.v. is mogelijk. Kosten op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Belangrijk: Zoals reeds eerder in de 

beschrijving opgemerkt, kan het 

voorkomen dat u door de 

weersomstandigheden later arriveert 

of niet op tijd kan vertrekken en dat 

er dan oplossingen moeten worden 

gezocht die uw reisschema kunnen 

beïnvloeden. Maar laat dat u niet 

weerhouden: zo vaak komt dat ook 

weer niet voor. 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  18/6 - 23/7

27/8 - 3/9

23/7 - 6/8

20/8 - 27/8

6/8 - 20/8

Monolocale de

luxe

2 850 1050 1200

Huurprijs p/w

Monolocale

2 690 890 990

Bilocale 2 + 1 850 1050 1200

Trilocale 4 + 1 1100 1350 1550

Trilocale de luxe 4 + 1 1250 1600 1800

Junior suite 2 + 1 900 1200 1500

Suite 2 + 1 1200 1600 1800

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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