
Vakantiehuizen/Agriturismo Sicilië met zwembad 
 

 

Italian Residence biedt u een 

breed scala aan betaalbare 

vakantiehuizen, bijzondere 

agriturismo’s, wijnlandgoederen, 

betaalbare vakantiehuizen, 

eenvoudige budgetvilla’s of luxe 

vrijstaande villa’s met privé 

zwembad op het eiland Sicilië. 

Sicilië is het eiland bij de teen van 

de laars van Italië, aan de Straat 

van Missina en Tyrrheense Zee.  

 

Op het eiland Sicilië vindt u een 

enorme diversiteit aan culturele bezienswaardigheden zoals Palermo, de kunststad met 

zijn geweldige architectuur. Ook zijn er prachtige historische steden zoals Catania en 

Trapania en Messina en vergeet ook het Barok stadje en Siracussa met zijn bijzonder 

grot niet. Een absolute must is de kabelbaantocht naar de vulkaan de Etna.  

 

Dit heerlijk zonovergoten eiland heeft de geur van citroenen en kent een typisch 

mediterraans klimaat met warme, zonnige en lange zomers (mei tot en met half 

oktober). Het is heerlijk relaxen aan de prachtige baaien, fraaie stranden en genieten van 

het prachtige natuurschoon. Taormina is de oudste en mooiste badplaats op Sicilië. 

Proef ook de echte smaak van de traditionele Siciliaanse keuken met zijn heerlijke 

visspecialiteiten. Alle locaties zijn persoonlijk en zorgvuldig geselecteerd op hun 

bijzondere ligging en hun authentieke Italiaanse karakter. 

 

Italian Residence is al ruim 15 jaar de meest gespecialiseerde aanbieder van 

Agriturismo's, vakantie appartementen, budget en/of luxe vakantie villa’s in Italië.  

  



Tips en wetenswaardigheden Sicilië 
 

Glutenvrij dieet in Italië 

Mag u geen gluten en gaat u op vakantie in Italië? Als u op onderstaande link drukt vindt u 

allerlei goed tips die u kunt gebruiken tijdens uw vakantie. 

http://www.glutenvrij.nl/uploaded/FILES/03_NCVvakantie/2.04%20Italie_info.pdf 

 
Italiaanse taal en hulpzinnen 

 
Hieronder vindt u een lijst met Italiaanse zinnen die uw verblijf mogelijk 
vergemakkelijken. De meeste eigenaren spreken namelijk uitsluitend Italiaans. Mocht u 
taalproblemen met de eigenaar hebben dan kunt u zich wenden tot de Engelstalige agent 
ter plaatse. Dit nummer kunt u vinden op uw voucher. Lukt dat ook niet, dan kunt u 
Italian Residence bellen. 
 

1. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.   

Buongiorno,  buona sera, buona sera. 
2. Wij verwachten wat later aan te komen.  

Aspettiamo di arrivare più tardi. 

3. Wij zitten momenteel in een file.  

Siamo attualmente in un ingorgo /coda. 

4. Kunt u mij de weg naar.... wijzen, Links, rechts?  

Mi può mostrare la strada per ...., sinistra, a destra? 

5. Hoe laat kunt u hier zijn?  

A che ora sei qui? 

6. Alstublieft dit is de voucher van het reisbureau  

Per favore questo è il voucher dell'agenzia di viaggi 

7. Het huis is vies kunt, u het huis opnieuw schoonmaken?  

La casa è sporca si può pulire la casa di nuovo? 

8. Dit is de borg voor het vakantiehuis  

Questo è il deposito per la casa vacanza 

9. Kunt u mij de borg terug betalen van het vakantiehuis?  

Puoi pagarmi il deposito di ritorno? 

10. Hoe laat kunt u hier zijn voor de sleuteloverdracht en teruggave van de borg?  

A che ora siete qui per la consegna delle chiavi e restituzione del deposito? 

11. Tot hoe laat is de supermarkt open?  

Fino a che ora è il supermercato aperto? 

12. Waar is de dichts bijzijnde supermarkt, winkels, restaurant, dokter, ziekenhuis?  

Dove si trova il più vicino supermercato, negozi, ristoranti, medico, 

ospedale? 

http://www.glutenvrij.nl/uploaded/FILES/03_NCVvakantie/2.04%20Italie_info.pdf


13. Kunt u mij aangeven hoe de oven, magnetron, tv, werken?  

Prego di dirmi come d’usare,il forno, microonde, tv, lavo? 

14. Is het gas aangesloten voor het gasfornuis?  

È collegato la stufa a gas? 

15. Is het warm water aangesloten?  

È l'acqua calda collegato? 

16. Is de elektra aangesloten?  

È l'energia elettrica collegati? 

17. Er is een lamp kapot, kunt u deze vervangen?  

E rotta una lampadina, si può sostituire? 

18. De oven, tv, magnetron, ijskast, is kapot  kunt u deze repareren?  

Il frigorifero, forno, tv, microonde, è rotto si può riparare? 

19. Kunt u vandaag het zwembad schoonmaken?  

Riesci a pulire la piscina oggi? 

20. Kunt u het beddengoed vervangen? 

Potete sostituire la biancheria da letto? 

21. Kunt u de handdoeken vervangen?  

Potete sostituire gli asciugamani? 

22. Hoeveel kost een extra set beddengoed?  

Quanto costa un extra set di biancheria? 

23. Wordt het beddengoed vervangen na een week?  

Le lenzuola vengono cambiate dopo una settimana? 

24. Graag  wat extra kopjes, borden, glazen, messen,vorken, lepels  

Per piacere qualcosa in più tazze, piatti, bicchieri, coltelli, forchette, 

cucchiai 

25. Ik mis stoelen, tafel, ligbedden voor het zwembad  

Mi mancano sedie, tavolo, sedie per la piscina 

26. Hartelijk dank voor uw hulp  

Grazie per il vostro aiuto 

27. Ik spreek geen Italiaans spreekt u een andere taal, of kunt u iemand halen die ons 

wel verstaat? 

Non parlo italiano si parla un'altra lingua, o puoi scegliere qualcuno che ci 

capisce bene? 

28. Wij willen graag een babybed, babystoel hebben, kunt u hiervoor zorgen?  

Per favore, è possibile inserire un lettino baby, seggioloni?   

 
 

 

 

 

 
 


