
Een regenachtige maar fijne dag in Palermo. 

 

We begonnen de dag al heel vroeg omdat we al om 7 uur aan het ontbijt moesten zitten. Maar voor 

ons toeristen is dit zeker geen probleem. Om 8 uur was het dan eindelijk zover, we konden de stad 

Palermo eindelijk verkennen. We kregen meteen al een serieuze klapper binnen. Drie mooie kerken 

genaamd santa Catarina en san Cataldo en la Martorana. In la Martorana hebben we dan ook een 

stukje van de mis kunnen bijwonen. Op nog geen 5 minuten van de drie prachtige kerken kwamen 

we uit op een plein met een gigantische fontein genaamd Fontana Pretoria.  

 

Daarna zijn we naar La Quattro Canti gegaan waar Alexandra ons een mooie uitleg heeft over 

gegeven.  

Na een korte wandeling bereikten we de schitterende kathedraal; een feest voor het oog met de vele 

verschillende bouwstijlen. Iets verderop bezochten we het Palazo dei Normannii en de fantastische 

Capella Palatina, het hoogtepunt van de dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan kwam San Giovanni Degli Eremiti. Een kerk met een Arabisch-normandische stijl. Wat we deze 

reis nog niet echt hadden gezien dus dit was echt wel de moeite waard. Dan hebben we een hele 

macabere gidsing meegemaakt. Namelijk de catacomben van de Capucijners. Er waren ongeveer 

8000 gemummificeerde lichamen en skeletten van paters, dokters of kinderen van rijke families. Een 



bekend voorbeeld is Rosalie Lombardo. Een meisje dat slechts twee jaar oud was en is gestorven aan 

een longontsteking. Het moment dat we in de catacomben waren was het een emotioneel moment 

en toonden we veel respect. Na deze macabere ervaring zijn we door gestapt naar Chiesa del Gésu. 

Een kerk met een schitterende binnenkant die gewijd is aan Jezus. Santa Maria Dello Spasimo was de 

volgende kerk die we bezochten. Alleen was deze een beetje specialer omdat het een kerk in 

openlucht was waarvan de andere restanten te vinden zijn in Villa Julia.  

De laatste stop was Oratorio di San Lorenzo. De buitenkant leek niet echt op een kerk maar meer op 

een hotel maar de binnenkant was gewoon weg fantastisch door de verschillende beelden en het 

schilderij van Carravaggio. Jammer genoeg is het echte schilderij van Carravaggio gestolen door de 

maffia maar dan nog bleef het een mooi schilderij. Zo zien jullie dat we vandaag een drukke dag 

hebben gehad met veel verschillende bezienswaardigheden. En het was toch zeker meer dan de 

moeite waard ondanks de regen. 

 

Vele groetjes Tana, Zenzi en Talia uit 5 en 6 TOE. 


