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Frequently Asked Questions

Veelgestelde Vragen (FAQ)
In de loop der jaren hebben wij gevraagd vele vele vragen. Voor het geval u een soortgelijke vraag
of query, enkele van de meest voorkomende worden hier genoemd voor je. Als er iets is wat je zou
willen weten dat niet wordt beantwoord op deze pagina's - stuur een email naar ons.

Vragen Onderwerpen

Vragen over de villa's
Vragen over betaling
Vragen over autohuur, rijden & restaurants
Vragen over het klimaat, taal, cultuur & valuta
Vragen over telefoneren, elektriciteit, water, afval & recycling
Vragen over de maffia
Bronnen voor verdere informatie

Vragen over de villa's

Zijn de villa's toegankelijk?
Villa Anna is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en baby buggy's. In 2006 is een nieuwe
badkamer met douche vervangen van de oude badkamer en de gehele begane grond en verharde
tuin zijn toegankelijk voor iedereen. Villa mei is niet zo toegankelijk, maar is geschikt voor de
meeste gebruikers. Een babybedje kan geregeld worden van tevoren door te vragen. Neem contact
met ons op speciale verzoeken.
Hoe vind ik de villa?
Tussen mei-oktober een van ons zal u ontmoeten bij Trapani Airport (Marausa of nabij de afrit van
de autosnelweg A29 als je land op Palermo) om u te begeleiden naar de villa. Een mobiele telefoon
kunnen worden gebruikt om ons te informeren over eventuele vertragingen, zodat we kunnen
ervoor zorgen dat u zal worden voldaan. Een uitgebreide routebeschrijving zal altijd worden
voorzien om te helpen uw aankomst.
Hoe laat zijn de sleutels beschikbaar?
We zijn redelijk flexibel op deze en bij ons slechts 2 minuten van de villa's, zullen we werken rond
uw aankomsttijd. Wij kunnen de meeste verzoeken onder voorbehoud van beschikbaarheid
reserveren.
Is er on-site helpen als wij zijn er?
Wij zijn vloeiend Italiaans / Engels luidsprekers en zijn een twee minuten lopen van de villa's
tijdens de periode mei-oktober. Op andere momenten, on-site bijstand kan worden aangevraagd
via telefoon en wij zullen proberen om met u binnen 1 uur.

Vragen over betaling

Wanneer moet ik betalen voor de woning?
Een aanbetaling van 30% is vereist om de villa, terugvorderbare boek in deel als de boeking is
meer dan 40 dagen vóór de aanvang van de huurperiode geannuleerd. De balans moet worden
betaald, hetzij bij aankomst (bij overeenkomst) of in termijnen niet later dan 1 week voor vertrek.
Hoe kan ik betalen voor het pand?
Wij accepteren zowel GB Sterling (£) en Euro (€) valuta voor betaling vooraf. Klanten in heel
Europa kan betalen in een van twee manieren 1 - Online via creditcard of debetkaart via Paypal
Secure, of 2 - Via BACS / SWIFT IBAN overschrijving. Als u wilt, cheques getrokken op een (£ UK)
of Europese (€) Bank kan worden gebruikt voor deposito's en tegoeden vooruit betalen. Wel moet
iedereen betaling van het saldo bij aankomst doen in Euro (€) Valuta. Valutakoersen gebruikt willl
zijn die bestaande op het moment van boeking.
Is een breuk borg te betalen?
Een vergoeding van € 150 zal meestal worden genomen bij aankomst als een kluisjes tegen breuk
en schade aan het pand en de uitrusting daarvan. Dit zal worden terugbetaald bij vertrek een keer
een begeleide inspectie heeft plaatsgevonden.
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Vragen over autohuur, rijden & restaurants

Is autoverhuur aanbevolen?
Ja. Hoewel onze online reizen pagina links naar bus-, bus-en treindiensten biedt, als je van plan
om het eiland goed huren van een auto te ontdekken is aanbevolen. We kunnen fietsen leveren
voor gebruik op de lokale wegen, gebruikt op eigen risico.
Ik maak me zorgen over het rijden in Sicilië, welk advies heb je?
Als je gewend bent aan het rijden in een grote stad moet je goed zijn, maar het is allemaal over
het hebben van vertrouwen. Verwachten dat mensen uit te trekken voor je in een stedelijk gebied,
en je gewoon mis gaan. Cut-up bestuurders reageren met hete lucht en handgebaren in typisch
Italiaanse stijl, maar zal zelden toevlucht nemen tot verbaal geweld of geweld. Controleer de reisgedeelte van onze website voor meer details.
Hoeveel kost het om eten?
Een maaltijd voor twee kunnen de kosten tussen de € 15-25 inclusief wijn, afhankelijk van waar u
gaat. Hoe meer toeristisch de plaats, hoe meer u betaalt.
Ik ben vegetariër, zal ik in staat zijn om uit eten in Sicilië?
U zult absoluut geldboete worden. Italiaans eten is bekend om het gebruik van groenten en vlees
niet-ingrediënten en Sicilië is geen uitzondering. In de Trapani regio vindt u ook een
verscheidenheid van cous-cous gerechten, een overblijfsel van de Arabische handelaren die al
eeuwen geleden gepasseerd. West-Sicilië is bekend om zijn vele vis en zeevruchten gerechten,
maar menu's en medewerkers zijn doorgaans duidelijk. Bij twijfel gewoon zeggen 'vegeteriano'.

Vragen over het klimaat, taal, cultuur & valuta

Wat is het weer en die zijn de beste maanden om te bezoeken?
Het regenseizoen heeft de neiging naar Sicilië slaan tussen januari en maart. Tegen het midden
van april, de temperatuur stijgt en mensen beginnen voor een bezoek aan het strand. Mei en juni
temperaturen worden meestal gelijk aan de goede zomers hebben we in Zuidoost-Engeland. Juli en
augustus zijn de warmste maanden en op sommige dagen, de warme wind uit Afrika de
temperatuur te verhogen tot boven de 40. September is verwant tot en met juni en de zee en de
lucht warm te blijven tot het midden van oktober. Met de koelere lucht, november en december
zijn goede tijden voor bergwandelingen in Sicilië te gaan.
Welke taal wordt gesproken?
Italiaans is de nationale taal en we hebben een paar taalgidsen in de villa's links voor u, terwijl
daar te gebruiken. Als u de Siciliaanse dialect (een combinatie van Arabisch, Frans en Italiaans) hoor gewoon vragen hen te spreken om u in het Italiaans.
Welke tijdzone is Sicilië in?
Sicilië is de Midden-Europese Tijd (CET) die is GMT +1 met soortgelijke seizoencorrectie data als de
rest van Europa. Het leven op Sicilië is terug gelegd en ondanks hun liefde voor gek rijden en
afkeer van wachtrijen (ze geen wachtrij), ze vaak slapen 's middags hun weg in de schaduw of in
de stadspleinen speelkaarten en jeu de boules (boules). In de zomermaanden de bewoners
voorkomen dat de verzengende hitte door middel van een siësta tussen 13:00 en 16:00 - verlaten
stranden, steden en verlaten wegen.
Welke religies zijn vertegenwoordigd in West-Sicilië?
Het katholicisme is de nationale godsdienst van Italië, en dus, Sicilië. Echter, dit deel van Sicilië lag
op de handelsroute tussen het Midden-Oosten, Afrika en Europa en heeft een sterke Arabische en
islamitische invloed in niet alleen religie, maar ook architectuur en keuken.
Welke valuta wordt gebruikt?
De Euro. De Lire wordt niet langer geaccepteerd. De meeste grote creditcards worden
geaccepteerd. ATM de neiging om de hele week werken, behalve op zondag wanneer de
internationale netwerken gaan offline. Probeer niet te gebruiken hoge coupures in kleinere winkels.
Wat zijn de typische winkel openingstijden?
Hoewel de openingstijden variëren van winkel tot winkel, de meeste winkels sluiten tussen 13:00
(1pm) en 16:00 (4pm) dagelijks en sluiten weer om 19:30 (7.30pm). In de zomer veel lokalen
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gebruik maken van een 'orario-unico' (een periode) en sluit voor de dag om 13.00 uur (1pm).
Markten beginnen vroeg en zijn weg door de middag. Grote supermarkten in Trapani sluiten om
20:00 (8pm). Bars blijven open later in de zomer, vaak tot 02:00 (2am). Banken zijn doorgaans
geopend van 08:30 (8:30) tot 13:00 (1pm) en opnieuw 14:45 (2,45 uur) tot 15:45 (3.45pm)
weekdagen. Er is normaal geen weekend-of feestdag geopend. Je moet door een zekerheid luchtslot voor de meeste banken in Italië.
Ongebruikelijke insecten of dieren?
Mieren zijn op Sicilië voor miljoenen jaren en, in tegenstelling tot de volkeren die zijn afgezet door
elke rijk dat is binnengedrongen, hebben de mieren overleefde. Ze zijn groter dan het VK tuin
mieren, maar net zo onschadelijk. Muggen (Zanzare) kan worden bewaard bij baai met een buiten
gekruld-brander of een plug-in binnen-afstotend. Slangen zijn klein, zelden gezien en meestal
haast om weg van de mens te krijgen.

Vragen over telefoneren, elektriciteit, water, afval & recycling

Zal mijn mobiele telefoon werk?
Vodafone, Telecom Italia Mobile (TIM) & Wind bieden GSM-diensten in heel Sicilië. Als uw telefoon
is een GSM uit een ander Europees land het zou moeten werken prima. Triband mobiele telefoons
van buiten de EU moet ook werken. Informeer bij uw aanbieder ruim van tevoren van uw vertrek
om internationale roaming of bespreken compatibiliteit van uw telefoon-en roamingtarieven. Er zijn
een aantal bergketens langs de kust waar je signaal kan piek-en dal, maar over het algemeen is de
ontvangst goed.
Hoe maak ik een telefoongesprek?
De internationale nummers voorvoegsel in Italië is '00 'gevolgd door de landcode u belt. Raadpleeg
uw aanbieder van telefoondiensten voor meer informatie. Onthoud dat als u een Italiaans nummer
van je mobiel in het buitenland bellen, het gesprek wordt omgeleid via uw eigen land en je betaalt
voor twee gesprekken. Alternatief zullen eventuele telefooncel accepteren creditcards, munten en
telefoonkaarten (vanaf tabakswinkels).
Welke spanning van elektriciteit wordt gebruikt?
220v met 50/60Hz. VK apparaten worden doorgaans goed te gebruiken als deze te gebruiken 240v
met 50/60Hz. Wij zullen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan apparaten
met onverenigbare spanningen en dient u contact op met uw fabrikant voordat u op reis.
Gelokaliseerde stroomuitval meestal vrij zeldzaam zijn, maar beseffen ook dat Italië en Sicilië, de
invoer meeste van zijn elektriciteit uit Frankrijk.
Is de Villa kraanwater drinkbaar?
Ja. Het water is een combinatie van de berg de lente en de-salinated gezuiverd zeewater. Beide
villa's zijn aangesloten op het lichtnet netwerk en hebben ondergrondse drinkwater reservoirs
verzegeld. Echter, er zijn genoeg langs de weg kranen, fonteinen, bergen en bronnen rond Sicilië
als u wilt stoppen af en een fles vullen op uw reis. Gelieve verspil geen water in Sicilië - het is een
kostbaar goed.
Wat moet ik doen met mijn afval en recycling?
Als je winkelen in de markten zal je waarschijnlijk niet veel afval, maar als je dat doet, vergeet niet
dat er geen wegrand collecties in Italië. Rotzooi moet worden verwijderd in de grote
gemeenschappelijke normwagens langs hoofdwegen. Volledige recyclingbedrijven bestaan voor
papier, glas, plastic en metaal in de buurt van de vuurtoren en naast de belangrijkste weigeren
punten. De kaart die we zullen tonen u waar u kunt vinden deze faciliteiten.

Vragen over de maffia

Wat is de maffia?
Het is een ondergrondse criminele organisatie waarvan de oorsprong teruggaat tot 1865. De naam
maffia is afgeleid van een woord gebruikt door Arabische kolonisten die achtervolgd niveau van de
eilandbewoners 'van eigenwaarde, eer en moed in het aangezicht van talloze invasies door de
meeste historische Empires. Misvattingen over de maffia vloeien voort uit de overigens uitstekende
Godfather films die werden vastgesteld in het verleden! Het echte leven bloedvergieten in de jaren
1960 en 1980 was van korte duur en de meeste overlevenden werden berecht, veroordeeld en
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opgesloten in de beroemde Maxi Trials of 1986-7. Naast de occasionele high-profile arrestatie,
heeft de organisatie ongrijpbaar geworden en onzichtbaar eens meer.
Is de maffia een bedreiging voor de toeristen?
Nee, het is een ondergrondse criminele organisatie en net als de meeste vergelijkbare groepen, de
'Cosa Nostra' (wat 'Our Thing') werkt op de rand van het spectrum van de maatschappij. Wat
gebeurt er in het criminele ether van een natie is zelden zichtbaar voor de bewoners, laat staan
toeristen. De Mattanza's van de jaren 1960 en vroege jaren 1980 kwam voort uit onderlinge strijd
tussen de families die op zoek naar de lucratieve naoorlogse bouwhausse controle en later de
Amerikaanse drugshandel. Beide kwesties zijn een gedocumenteerde deel van de geschiedenis van
het eiland en zijn nu onwaarschijnlijk dat u iets ongewenst zien tijdens uw verblijf. Als je meer wilt
lezen over het onderwerp dat u zou willen naar een van de boeken te lezen aan de rechterkant.
Terwijl toeristen zijn veilig, Siciliaanse winkels en bedrijven nog steeds druk in het betalen van een
'Pizzo' aan de lokale maffia voor 'bescherming'. In 2004 is een nieuwe beweging begonnen
genaamd 'Addio Pizzo' (Vaarwel Pizzo) - die tot doel heeft deze bescherming racketeering einde.
Bedrijven die deel uitmaken van de beweging display Addio Pizzo stickers zodat klanten weten dat
hun geld niet bijdraagt aan de maffia.

Bronnen van verdere informatie ...

Waar vind ik meer informatie over Sicilië?
Lonely Planet, Rough Guides en Michelin alle produceren fatsoenlijk reisgidsen detaillering van de
geneugten en de cultuur van Sicilië. Voor de literaire onder u, raden wij reisverhalen 'Midnight in
Sicilië' door Peter Robb en 'Op Persephone's Island' van Mary Taylor Simeti. Degenen onder u die
liever films, probeer gunning Giuseppe Tornatore's bekroonde 1989 'Cinema Paradiso', de luipaard,
en Falcone.
Onze online Boeken & DVD's pagina suggereert een overvloed van de Siciliaanse gids-boeken,
kookboeken, reizen schrijven en films. Onze Links pagina bevat links naar lokale restaurants, taal
scholen en andere lokale toeristische attracties. Onafhankelijke informatie over Marausa en Trapani
te vinden op Trip Advisor & Wikitravel.
Ik heb een ongebruikelijk verzoek, bijzondere of hulp bij boeking.
Wat uw vraag, maak je geen zorgen - vraag het ons en we zullen proberen ons best om uw
verzoek tegemoet te komen en uw vraag te beantwoorden eerlijk en volledig. Stuur een mail naar
ons of onze website gebruiken om de methode van contact te kiezen die het beste bij u past.
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