GRANTURI S SIMO

nieuws & tips voor Italië-liefhebbers

Samenstelling Karolien Koolhof

Met bijdragen van Afke Severijn en Timothea Berghuys

Laghi e giardini
Tuinen en villa’s aan de Noord-Italiaanse meren


Aan de oevers van Lago di Como en Lago
Maggiore liggen tal van schilderachtige
dorpjes met beroemde villa’s en indruk
wekkende tuinen die vele schilders en
schrijvers hebben geïnspireerd. Denk aan
de botanische tuinen van de Villa Carlotta

in Cadenabbia, of aan de baroktuinen
van het Palazzo Borromeo op Isola Bella.
Omnia Travel neemt reizigers mee op een
reis langs die villa’s en vertelt de verhalen
die erbij horen. Tuinier en groenjournalist
Paul Geerts begeleidt de reis.

Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, Leuven,
B elgië, tel. +32 (0)16 243810, www.omniatravel.be. Tuinreis ‘Tuinen en villa’s aan de
Noord-Italiaanse meren’, van 3 t/m 7 mei,
prijs vanaf € 1295 per persoon, inclusief
vlucht en overnachtingen.
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Voor de fashionista

Luxe en zeezicht

G e nie t e n in kus t s t re e k M a re mm a

Hotel Cala del Porto is geves
tigd in Toscane en kijkt uit
over het prachtige landschap
van de kuststreek van de
Maremma. Met onder meer
een golfbaan, een privéstrand
en een spa is dit hotel een
waar paradijs voor luxeliefheb
bers. De kamers met zicht op
de Middellandse Zee zijn

M o d e re i s n a a r Ita l ië

ingericht met meubels in
natuurlijke tinten. Een hotel
voor een luxe relaxvakantie in
een schitterende omgeving.
HOTEL CALA DEL PORTO,
VIA DEL POZZO, 58040 PUNTA ALA,
TEL. +39 0564 922455,
WWW.HOTELCALADELPORTO.COM.
PRIJZEN VANAF € 220 PER PERSOON
PER NACHT.

Undercovertoerist
ANWB Extra City Rome is een reisgids
over Rome die eruitziet als een notitie
boekje. Geen Romein zal doorhebben
dat u de stad eigenlijk aandoet als
toerist. Het bevat alles wat u van een
reisgids verwacht, maar is klein,
onopvallend en gemakkelijk mee te
nemen. Naast de gebruikelijke tips en
adressen bevat dit reisboekje notitie
pagina’s en veel leuke weetjes over de
stad. Wist u bijvoorbeeld dat Rome na
Londen, Parijs en Madrid de grootste
stad van Europa is?

Reisleidster Diane Kuster woont
al zo’n vijftien jaar in Italië. In
haar eerste huis, vlakbij de
Spaanse Trappen in Rome, kon
ze uren kijken naar de immer
goedgeklede Italianen die
voorbijliepen. Tot voor kort
moest de mode het in haar
reizen afleggen tegen de kunst,
maar daar komt nu verandering
in. In acht dagen leidt Diane de
echte fashionista’s langs de
modehotspots van Italië:
designerboetieks, de Glamour

Outlet van Milaan, het
schoenenmuseum in Florence,
de historische kostuums in
Palazzo Pitti en de grootste
vlooienmarkt van Rome.
De reisperiode valt samen met
de uitverkoop, dus er kan naar
hartenlust geshopt worden.
SRC-Cultuurvakanties, Oude
Boteringestraat 37-39,
Groningen, tel. 050 3123123,
www.src-cultuurvakanties.nl.
Vertrek 8-daagse modereis op 16 juli,
prijs vanaf € 939 inclusief vlucht.

ANWB Extra City Rome, Uitgeverij ANWB,
ISBN 9789018034313, € 13,95.

Uit liefde geboren
Va n o ud l a nd hui s t o t ag ri t uri s m o

De Belg Tim Huwé werd tijdens zijn studie ver
liefd op de Italiaanse Loredana Di Massimo. Uit
liefde voor haar besloot hij Brussel te verruilen
voor het Italiaanse platteland in Umbrië. Samen
begon het tweetal daar agriturismo La Vallata.
Het had nog heel wat voeten in de aarde om het
oude landhuis uit 800 te renoveren, maar uitein
delijk hebben ze het weten om te toveren tot
wat het nu is: een gastenverblijf bestaande uit
twee appartementen en drie kamers. Tim maakt
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zelf olijfolie en limoncello en houdt een paar ezels – heel
wat anders dan het Belgische stadsleven dat hij gewend was.
La Vallata, Vocabolo Vallata 27, Fratticiola Selvatica,
tel. +39 075 9975648, www.lavallata-umbria.it.
Prijzen vanaf € 65 per kamer per nacht.
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op z’n kant

railway to heaven
Op vak antie me t de AutoSl a ap Trein

Twin-Set gaat dit seizoen op
de romantische toer met fleu
rige dessins en kant. Deze tas
is de ideale reisgenoot voor
een weekendje Rome of
Milaan. Door de bijgeleverde
riem is hij ook te gebruiken als
schoudertas.

Wie files en lange wachtrijen op het
vliegveld wil ontwijken, kan ook per
trein naar Italië. Vanaf dit voorjaar rijdt
de AutoSlaap Trein nog vaker dan voor
heen naar Alessandria (Piemonte) en
Livorno (Toscane) en de prijzen zijn ver
laagd. Terwijl u rustig dineert in het res
taurant of ’s nachts slaapt in uw eigen
coupé, brengt de trein u naar uw vakan
tiebestemming, zodat u uitgerust aan
uw vakantie kunt beginnen.

Tas van Twin-Set, prijs € 97,
verkoopinfo via www.twin-set.it.

Primavera!

Een plek
onder de zon

Top 5 voorjaarsbestemmingen

Wat de leukste Italiaanse vakantiebestemming is
hangt nauw samen met het seizoen. Het Italiaanse
toeristenbureau ENIT onthult de vijf mooiste
bestemmingen voor deze lente.
Ischia Het is in het voorjaar nog wat koud om in
zee te zwemmen, maar het eiland Ischia, gelegen
in de baai van Napels, heeft genoeg vulkanische
bronnen om heerlijk in te baden. Een tocht naar de
top van de Monte Epomeo is ook een aanrader.
Puglia De regio in de hiel van Italië staat bekend
om zijn olijfplantages, graanvelden en historische
masserie (boerderijen). Het is er in het voorjaar
al lekker warm.
Sicilië In maart en april staan de sinaasappel- en
citroenbomen al in volle bloei op het eiland en de
temperatuur komt met gemak boven de twintig
graden. Pasen is er een belangrijk feest en daarom
zijn er veel processies te midden van de bont
gekleurde landschappen.
Cinque Terre (Ligurië) De lente leent zich goed
voor een actieve vakantie en de omgeving van Cin
que Terre is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld
trektochten, bergbeklimmen en mountainbiken,
eventueel in combinatie met een bezoek aan zee,
die niet ver weg is.
Elba (Toscane) Hoewel de rest van Toscane inmid
dels wordt platgelopen door toeristen, is het op
Elba nog relatief rustig, vooral in het voorjaar. Het
eiland biedt voor elk wat wils: van stranden met
duikmogelijkheden tot woeste landschappen waar
je kunt paardrijden.
www.enit.it
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V il l a in d e T ib e r va l l e i

Gelegen in het bovenste gedeelte van de Tibervallei, op nog geen drie kilometer
van Toscane, ligt accommodatie Villa Metato. In de bijhorende twee hectare land
met wijngaarden, vijgenbomen en een grote moestuin kunt u uw eigen vruchten
plukken. De omgeving van de villa is adembenemend; de groene heuvels en de
uitgestrekte bosachtige gebieden zijn zeker een wandeling waard. De villa wordt
in zijn geheel verhuurd en biedt ruimte voor twee tot vier personen. Dankzij de
volledig uitgeruste keuken en de lange eettafel kunt u er uitgebreid dineren.
VILLA METATO, MORRA 06010, CITTA DI CASTELLO, TEL. +39 075 8574373, WWW.VILLAMETATO.COM.
PRIJZEN VANAF € 230 VOOR 2 PERSONEN EN EEN KIND.

Vorstelijke
fietsreis
O p d e f ie t s d o o r P ie m o n t e

In de Valle Varaita (Piemonte) ligt het
stadje Costigliole Saluzzo, dat maar
liefst drie burchten herbergt, waar
onder het Castello Rosso. Dit kasteel
was vroeger de residentie van de
plaatselijke adel, maar is nu de uit
valsbasis van een achtdaagse fietsva
kantie van Eigen-Wijze Reizen. De
tocht voert langs oude dorpen, ste
den en valleien, allemaal met hun
eigen bezienswaardigheden. Omdat
het gebied relatief vlak is, is de

reis ook geschikt
voor de minder
geoefende fietser.
’s Avonds is er tijd
om tot rust te
komen en weer
op te laden. Eigen-Wijze Reizen,
Hengelosestraat 300a, Enschede,
www.eigenwijzereizen.nl. 8-daagse fietsreis Costigliole Saluzzo, te boeken van
april t/m oktober, prijs € 820 inclusief
verblijf en huur- fiets, exclusief vervoer.

verken
de meren
Het boekje Italiaanse meren van
Capitool is, zoals de naam al zegt, een
handige gids over de Italiaanse laghi.
De compacte gids is onderverdeeld in
vijf regio’s: Lago Maggiore en omge
ving, Comomeer en omgeving,
Bergamo, Brescia en Lago d’Iseo, Gar
dameer en omgeving en Milaan en
Zuid-Lombardije. Het boekje is voor
zien van een gedetailleerde uitneem
bare kaart, zodat u gemakkelijk de
beste uitkijkpunten en de mooiste
historische stadjes kunt vinden.
CAPITOOL COMPACT, ITALIAANSE MEREN,
UITGEVERIJ UNIEBOEK | HET SPECTRUM,
ISBN 9789000301461, € 11,99.

AutoSlaapTrein, Burgemeestersrand 57, Delft,
tel. 015 2133636, www.autoslaaptrein.nl.
Vertrek van 27 april t/m 29 september, prijzen
vanaf € 79 per persoon per enkele reis.

Sterk en sportief
De naam van heren
modemerk Fortezza
houdt verband met de
Fortezza da Basso: de
vesting die Florence in
vroeger tijden moest
beschermen tegen de
vijand en de plek waar
ieder seizoen de heren
modebeurs plaatsvindt.
Net als de vesting moet

een Fortezza-jack
bescherming bieden
tegen invloeden van
buitenaf.
Dit sportieve donker
blauwe jack is een van
de eyecatchers uit de
voorjaarscollectie.
Fortezza-jack, prijs € 219,
verkoopinfo: www.fortezzaouterwear.com.

Viersterrengrot
L ux e h o t e l in d e S a s s i d i M at e r a

Hotel Sextantio Albergo Diffuso Le Grotte della Civita is gevestigd in een van de uit ber
gen gehouwen grotwoningen van Sassi di Matera die sinds 1993 op de Werelderfgoedlijst
van Unesco staan. Dat maakt overnachten in dit viersterrenhotel een zeer bijzondere
ervaring. Het hotel bestaat uit achttien grotkamers die van alle luxe zijn voorzien. De
vloeren, w
 anden en een deel van het meubilair ademen de historie van het pand. Laat u
overspoelen door de romantiek van de natuur, de rust en de historie van deze omgeving.
En neem gerust uw wandelschoenen mee, want dit is Italië op zijn puurst.
Hotel Sextantio albergo diffuso le Grotte della Civita, Via Civita 28, Matera,
tel. +39 0835 332744, www.legrottedellacivita.com. Prijzen vanaf € 220 per persoon per nacht.
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piano, piano
Slowfoodarrangement in Le Marche

Authentiek
Italië
Agriturismo Carincone

In april 2006 verhuisden de
Amsterdammers Eric en Nanja
Helmers naar Italië om daar een
agriturismo te beginnen in een
oude boerderij uit 1670. In de
afgelopen jaren hebben ze van
een ruïne vijf ruime apparte
menten en een woongedeelte
gemaakt. Elk appartement
heeft een eigen thema
gekregen dat terugkomt in de
kleuren en materialen van het
appartement: aria (lucht), fuoco
(vuur), acqua (water), terra
(aarde) en sole & luna (zon &
maan). Elk appartement heeft
een privéterras. Nieuw dit jaar
zijn een zonneweide, een zwem
bad, een kruidentuin, een fruit
gaard en een olijven-/vijgentuin.
Vanaf de agriturismo is het
ongeveer een halfuur rijden

naar de kust en twintig minuten
naar de Apennijnen. Ook zijn er
leuke dorpjes in de directe
omgeving, zoals Pergola, een
dorp uit de middeleeuwen met
leuke straatjes waar streek
producten te koop zijn. In de
zomer is er een aantal thema
tische dorpsfeesten, zoals het
Festa del Vino, waar de nieuwe
wijnoogst wordt gevierd met
de ‘restjes’ van het vorige
seizoen. Bij Carincone vindt u
alle ingrediënten om de
Italiaanse cultuur van dichtbij
mee te kunnen maken.
AGRITURISMO CARINCONE,
VIA MONTAIATE 52, PERGOLA,
TEL. +39 0721 730399
WWW.CARINCONE.NL,
PRIJZEN per appartement VANAF
€ 320 PER WEEK en € 55 PER NACHT.

Ruig wandelgebied
Wandelen in de Apennijnen van
de Dominicus Adventure-reeks
onthult alle geheimen van het
bekendste gebergte van Italië.
De gids biedt wandelroutes in
verschillende moeilijkheidsgraden,
met daarbij een handige route
kaart. Een handzaam boekje
voor de liefhebber van afgelegen,
ruige wandelgebieden.

28 april t/m 1 mei, biedt
Ca’Palazzo in samenwerking met
agriturismo Vellaneta een lang
weekend dat geheel in het
teken staat van de smaak van
Le Marche, met een bezoek aan
het festival, proeverijen van
streekwijnen, -kazen en
-vleeswaren, bezoeken aan
biologische boerderijen en
In appartementencomplex
rijke maaltijden van de cucina
Ca'Palazzo in Le Marche kunnen tipica. Het weekend wordt
gasten niet alleen genieten van aangeboden bij een verblijf op
een accommodatie in een mooi Ca’Palazzo en Vellaneta.
Ca’Palazzo, Frazione Fenigli 53,
stukje Italië, maar ook van de
Pergola, tel. +39 0721 773004,
diverse activiteiten die
www.capalazzo.com. Het Slowfood
eigenaren Margreet Drost en
Wijnand Luttikholt organiseren. arrangement is te boeken bij een
Dit voorjaar is er aandacht voor verblijf van vrijdag tot maandag,
prijzen vanaf € 295 per persoon
het slowfoodfestival Distinti
Salumi in Cagli. In het kader van (extra dagen vanaf € 25 per
dit festival, dat plaatsvindt van persoon per dag).

Van wellness
tot watersport
Iberotel Apulia: voor ieder wat wil s

Het hypermoderne Iberotel Apulia ligt aan de Ionische kust van
Puglia, in de hak van de Italiaanse laars. Het bevindt zich in een
pijnbomenbos, op nog geen 350 meter van een privéstrand.
Iberotel Apulia is een stijlvol en gezinsvriendelijk hotel en biedt
zijn gasten de keuze uit tien villa’s en 333 kamers. Geniet van
een mooie wandeling of neem een duik in het uit vier niveaus
bestaande verwarmde zwembad. Daarnaast beschikt Apulia over
een luxe spa met hamam, grote sauna, winterzwembad en
relaxkamer met open haard. Ook sportliefhebbers zijn hier aan
het goede adres: het gebied vlakbij de zee leent zich uitstekend
voor wandelingen en watersport.
IBEROTEL APULIA, VIA VICINALE FONTANELLE, I-73059 MARINA DI UGENTO,
TORRE SAN GIOVANNI,TEL. +39 0833 931002, WWW.IBEROTEL.COM.

HENK FILIPpO, WANDELEN IN DE
APENNIJNEN, dominicus adventure,
GOTTMER UITGEVERS GROEP,
ISBN 9789025738952, €19,90.
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Grazie Loris
Op naar
de top
G r a n Pa r a d i s o - b e r g re i s

De Gran Paradiso is een 4061
meter hoge bergtop op de grens
van Valle d’Aosta en Piemonte.
Het is de hoogste berg van Italië,
maar de beklimming ervan is
redelijk eenvoudig. Berggidsen
bureau Namaste biedt een vijf
daagse bergreis naar de top van
de berg. De tocht voert langs

alpenweiden en hooggebergte
en besluit met het bereiken van
de top en een overnachting in
het oude jachtverblijf van koning
Vittorio Emanuele II. Het
programma is ook geschikt voor
minder ervaren bergbeklimmers.
Berggidsenbureau Namaste,
Hazelaarlei 24, Rijmenam, Belgie,
tel. +32 (0)15 517878,
www.namaste-mountainguides.com.
Gran Paradiso-reis, van 25 juni t/m 29
juni en van 6 augustus t/m 10 augustus, prijs € 467 exclusief vlucht.

Als eerbetoon aan motor
coureur Loris Capirossi, die
na 22 seizoenen van de
motor is gestapt, ontwierp Suomy deze helm. Hij is gemaakt
in een gelimiteerde oplage, genummerd van 0001 tot 1000.
Door materialen als glasvezel en koolstofvezel kan de helm
tegen een stootje. Hij is beschikbaar in drie maten.
Suomy grazie loris-helm, prijs € 400, verkoopinfo via www.suomy.com.

realtime info
D e l euk s t e au g me n t e d re a l i t y a p p s v o o r o p re i s

Met augmented reality apps
kan de camera van uw
smartphone de dingen om u
heen herkennen en er via
internet allerlei informatie
bij vinden. Handig als u op
vakantie bent en meer wilt
weten over een bezienswaar
digheid of evenement in de
buurt.

Vivere e gustare

L o g e e r a d re s s e n e n act i v i t e i t e n in L e M a r c he

Zeven jaar geleden verruilden Leo Ike en Lilian Bliek
Nederland voor Italië. Ze begonnen met export van
streekproducten en een taalschool, maar kregen al
gauw vragen van hun cursisten over vakantie
accommodaties en activiteiten in de regio. Inmiddels
is het bemiddelen in accommodaties hun voornaamste
bezigheid geworden en bij die accommodaties zijn via
Vivere e Gustare ook allerlei activiteiten te boeken,
zoals paardrijden, fietsen, golfen en Vespa rijden, alles
op maat. Denk bijvoorbeeld aan een 84 kilometer lange
Verdicchio-tour op de Vespa, langs wijngaarden en de
beste wijnhuizen van de streek. Sla daarbij vooral de
rode streekwijn Lacrima di Morro d’Alba niet over.
Vivere e Gustare, Zuidplein 456, Rotterdam, tel. +39 0721 470020,
www.vivere-e-gustare.com. Vespa-arrangementen vanaf 1 dag
inclusief tour en 3 overnachtingen voor € 250 per persoon.
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Mixare Een gratis initiatief
van een ontwerpbureau uit
Bolzano, dat onder meer
websites maakt voor de
toerismebranche. Omdat de
database van het bedrijf vele
Italiaanse bezienswaardighe
den herbergt, besloot een
aantal werknemers deze gra
tis app te ontwerpen waar
mee die info op te roepen is.
Voor Android en iPhone.
www.mixare.org

Tripwolf Een gratis reisgids
applicatie met geïntegreerde
kaarten en een augmented-
realityfunctie. De informatie
komt uit Footprint- en Marco
Polo-reisgidsen, maar ook
van de Tripwolf online com
munity. Reizigers kunnen zelf
ook direct informatie en

foto’s delen via de app, die
vervolgens worden opgeno
men in de database.
Voor Android en iPhone.
www.tripwolf.com

Wikitude De Wikitude World
Browser scant de omgeving,
waarna informatie over die
omgeving op het scherm
verschijnt. De app geeft niet
alleen toeristische info, maar
laat ook zien waar de dichtst
bijzijnde pinautomaat is en
wat er over de omgeving
getwitterd wordt. De data
base bevat meer dan honderd
miljoen plaatsen, waaronder
ook vele Italiaanse.
Voor Android, iPhone en een
aantal Nokia-modellen.
www.wikitude.com

