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Il Pellicano in Porto Ercole dankt zijn naam aan het 
Californische voorgebergte Pelican Point, waar 
oorlogspiloot Michael Graham en zijn vrouw Patsy 
Daszel elkaar voor het eerst ontmoetten. Zij bouwden 
het Toscaanse resort in 1965 als bezegeling van hun 
liefde en ontvingen er hun vrienden. Tegenwoordig is 
het een hotel, bestaande uit zes villa’s met in totaal  
35 kamers en suites. Geniet van het uitzicht over de 

Tyrrheense Zee vanuit het zoutwaterzwembad en 
schuif ’s avonds aan in het tweesterrenrestaurant. 
Porto Ercole ligt op een schiereiland en heeft twee 
havens. Voor een dagje ‘cultuur snuiven’ neemt u de 
auto of de boot naar het Toscaanse vasteland.
il Pellicano Hotel, località Sbarcatello, Porto ercole,  

tel. +39 0564 858111, www.PellicanoHotel.com. Prijzen vanaf 

€ 428 Per nacHt voor een tweePerSoonSkamer, incluSief ontbijt.

Liefdestestament 
in Toscane

TeksT & samensTelling Karolien Koolhof meT bijdragen van eveline Kist & Marjolein Mutsaerts



just Cavalli gaat op safari in 
afrika met deze door Puro 
geproduceerde iPad-hoes. 
Ook verkrijgbaar in slangen-
print, voor wie durft.
iPad-HoeS juSt cavalli van Puro, 

PrijS € 59,99, www.Puro.it.Con tutta la famiglia
de heuvelachtige marken zijn bij uitstek 
geschikt voor een actieve gezinsvakantie.  
snP organiseert een avontuurlijke reis naar 
 agriturismo sopra e sotto, waar u overnacht in 
een luxe safaritent. de tenten staan in een 
groene omgeving, half beschut door een noten-
boomgaard, op een steenworp afstand van 
 vestingstadje montelparo. in de omgeving kunt 
u wandelen of fietsen, klimmen en abseilen, 
maar ook historische stadjes bezoeken of naar 
de zee. de kinderen hoeven zich zeker niet te 
vervelen: voor hen zijn er speur- en gPs-tochten 
door de bossen. een week lang bevindt u zich 
letterlijk in the middle of nowhere. een prima plek 
om even helemaal tot rust te komen.
8-daagSe gezinSvakantie naar de marken door SnP, 

molukkenStraat 7, nijmegen, tel. 024 3277000,  

www.SnP.nl. reiSdata in overleg, PrijS vanaf € 450 Per 

tent Per week. 

Op safari

met een verblijf in Palazzo 
magnani Feroni in Florence 
komt u helemaal in de sferen 
van de renaissance. Het ruim 
vijfhonderd jaar oude gebouw 
in de san Frediano-buurt staat 
symbool voor de geschiedenis 
van de stad. Het interieur is 
gevuld met prachtige wand-
tapijten en antieke meubels uit 
de salvadori galerie, die voor-
heen in het oude paleis was 
gevestigd. enkele jaren terug  
is het monumentale pand 

omgebouwd tot hotel, met 
twaalf suites van wel honderd 
vierkante meter. binnen de 
muren van het hotel kunt u 
terecht op het overdekte dak-
terras of in de fitnesszaal. maar 
ook in Florence zelf is uiteraard 
genoeg te doen. 
Palazzo magnani feroni,  

borgo San frediano 5, florence,  

tel. +39 055 2399544, 

www.Palazzomagnaniferoni.com. 

Prijzen vanaf € 180 Per PerSoon Per 

nacHt, incluSief ontbijt.

Renaissancepaleis
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rome is een walhalla 
voor cultuurlief-
hebbers, maar voor 
kinderen kan het 
wel eens lastig zijn 
om geconcentreerd 
te blijven en zich te 
blijven amuseren. 
met de Familiegids 
Rome weet u precies 
waar u moet zijn als 
u met de kinderen 
op stap gaat. de 

gids staat vol plek-
ken om te spelen en 
te picknicken en 
geeft ook aan waar 
openbare voorzie-
ningen zijn. inclusief 
overzicht van de 
beste hotels, restau-
rants en winkels 
voor de hele familie.
‘caPitool familiegidS 

rome’, van reemSt, iSbn 

9789000331611, € 20,99.

Cultureel 
met de kids
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Mister
sunshine

Fortezza viert het komende voor-
jaar met jassen in zo’n beetje  
alle kleuren van de regenboog. 
dit gele exemplaar is een eye-
catcher. door de grote ritsvakken 

is hij uitermate praktisch en ook 
geschikt voor de meer sportieve 
bezigheden.
jaS van fortezza, PrijS € 199,95, 

www.fortezza-outerwear.com. 

net buiten de oude stads-
muren van bologna ligt 
little Cottage, een char-
mant vakantiehuis dat zijn 
naam eer aandoet. Het 
heeft een tweepersoons-
slaapkamer, een keuken, 
een eetkamer, een tuintje 
bij de ingang, een achter-
terras en parkeergelegen-
heid voor twee auto’s en 
twee fietsen. Op loop-
afstand treft u pizzeria’s, 
supermarkten, een 
 bioscoop, een theater én 
het mooie historische cen-
trum van bologna. en er zijn 
de vele bezienswaardige 
dorpen en heuvels die 
emilia-romagna rijk is. dat 
eigenaresse Clara masotti 
architect is, ziet u terug in 
het stijlvolle interieur.  
Ze schiep een plek met de 
intimiteit en privacy van 
een echt huis. gasten 
 noemen little Cottage niet 

voor niets een home away 
from home.
little cottage,  

via mazzini 108/3, bologna,  

tel. +39 333 4915434. vanaf € 80 

Per nacHt. 

Thuiskomen in Bologna

GRANTURISSIMO

de azuurblauwe middellandse Zee, kleine bewoonde en 
onbewoonde eilandjes, zanderige baaitjes en levendige 
badplaatsen, maar ook rustige dorpjes in het binnenland: 
sardinië heeft het allemaal. arke biedt op het eiland 
 bijzondere hotels en appartementen waar u het oorspron-
kelijke sardijnse leven nog proeft. een tip is het authentieke 
hotel Tenuta Pilastru in arzachena, gevestigd in een voor-
malige stazzo (boerderij) op een landgoed in een adem-
benemend landschap. de kamers zijn landelijk ingericht  
en in het restaurant geniet u van gerechten bereid met 
ingrediënten die op het landgoed zelf worden geprodu-
ceerd: vlees, wijn en natuurlijk sardijnse pasta. 
tenuta PilaStru, arzacHena, Sardinië. PrijS vanaf € 44 Per PerSoon 

Per nacHt oP baSiS van logieS en ontbijt. www.arke.nl 

Charmant Sardinië 

bootcamp is een vorm van 
fitness in de buitenlucht die 
u nu – waarom niet? – ook 
in italië kunt beoefenen, 
vlak onder het hoogste punt 
van de monte grande in de 
alpen. Het nederlandse 
bootcamp Team stelde een 
programma samen waarin 
deelnemers aan hun 
conditie en lichaam kunnen 

werken. landgoed Prati 
Piani is het startpunt, maar 
aangezien in de omgeving 
nogal wat boomstammen 
en heuvels voorhanden zijn, 
is het trainingsgebied veel 
groter. U kunt de training 
zo uitdagend maken als u 
wilt en komt weer tot rust 
met wandelingen door de 
omgeving en authentieke 
italiaanse maaltijden.
bootcamP in Prati Piani, boot-

camP team, anemoonStraat 5, 

den Haag, tel. 06 14426732, 

www.bootcamPteam.com. 

 volgende reiSdatum 15 t/m  

18 mei, PrijS € 599 Per PerSoon 

oP baSiS van vol PenSion. 

Voorwaarts mars!
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in de italiaanse volksmond wordt 
Civita di bagnoregio la città che 
muore genoemd, ‘de stad die sterft’. 
dit etruskische ministadje is 
gebouwd op een rots waarvan het 
poreuze vulkanische gesteente 
langzaam afbrokkelt. Het ligt in een 
kleine ‘grand Canyon’ en is slechts 
via een loopbrug bereikbaar vanuit 
bagnoregio, het door Fellini in La 
Strada verfilmde stadje. samen met 
wat restaurants en winkeltjes houdt 
domus Civita dit sprookje in leven. 
door de prachtige ligging van dit 
vakantiehuis hebt u een onvergete-
lijk uitzicht. in de jacuzzi of op het 
romantische terras komt u tot rust 
nadat u het nabijgelegen rome, 
viterbo of Orvieto hebt bezocht.
domuS civita, civita di bagnoregio,  

tel. +39 773 4255730,  

www.domuScivita.com.  

Prijzen vanaf € 2400 Per week.

iTaliaanse 
grand CanyOn

Waarom zou casual niet stijlvol zijn? deze laarzen  
met rode kleuraccenten bewijzen dat je zelfs tijdens  
een boswandeling goed geschoeid kunt gaan.  
regenlaarzen van m miSSoni, PrijS € 65, www.m-miSSoni.com.

Stylish wandelen

levendige flora en fauna, eeuwen-
oude apulische trulli (kalkstenen 
huisjes) en glooiende wijngaarden: 
die vindt u in de Zuid-italiaanse 
valle d’itria, die zich uitstrekt over 
de provincies bari, brindisi en 
Taranto. relais villa san martino 
bevindt zich in martina Franca, een 
van de meest sprekende stadjes van 
deze vallei. dit luxe hotel heeft 
onder meer een spa, een fitness-

centrum en een restaurant met apulische gerechten.  
aan het ruime zwembad, omgeven door palmbomen, 
geniet u op ligbedden van de zon. net buiten het stadje 
ligt een aantal bezienswaardige druipsteengrotten.
relaiS villa San martino, via taranto 59 zone g, martina franca, 

tel. +39 080 4805152, www.relaiSvillaSanmartino.it.  

Prijzen vanaf € 69 Per PerSoon Per nacHt, incluSief ontbijt.

Luieren in Valle d’Itria

de omgeving van het Toscaanse 
bergdorpje Castiglioncello del 
Trinoro is de laatste eeuwen amper 
veranderd. de melk van de schapen 
die op de heuvels grazen wordt 
nog altijd gebruikt voor de 
traditionele pecorinokaas en de 
oude wijngaarden staan in volle 
bloei. midden op de bergtop staat 
Hotel monteverdi. in lijn met het 
middeleeuwse dorpje bevat het 
nog enkele eeuwenoude 
elementen, die stijlvol zijn 
gecombineerd met modern design. 
Het hotel telt vier ruime kamers en 
drie suites. van een ruime privétuin 
tot een 18de-eeuws koperen bad, 
elke kamer is uniek en voorzien van 
kunstobjecten uit de hele wereld. 
een dagje rome of Florence, en 
dichterbij siena of Pienza, het is  
allemaal prima te doen vanuit 
Castiglioncello del Trinoro.  
Hotel monteverdi, via di mezzo,  

caStiglioncello del trinoro,  

tel. +39 057 8268146,  

www.monteverdituScany.com/Hotel. 

Prijzen vanaf €325 Per nacHt.

Middeleeuws meets   
design Ontwerpbureau antonio 

 Citterio, Patricia viel and 
Partners gaf het eden Hotel 
in het noord-italiaanse berg-
dorpje bormio een warme en 
knusse uitstraling met hout, 
glas en steen. de vier 
 gebouwen zijn verbonden 
door glazen corridors, waar-
door u tot ver over de bergen 
kunt kijken. ’s Winters kunt u 
zich uitleven op de pistes van 
de omringende skigebieden. 

en waar de romeinse aristo-
craten al naar bormio 
 kwamen voor de nodige 
 ontspanning, kunt u ook 
vandaag de dag terecht in 
een van de spa’s. daarnaast 
kunt u hier prima winkelen 
of wijnkelders bezoeken.
eden Hotel bormio, via funivia 3, 

bormio, tel. +39 0342 911669, 

www.edenbormio.it. vanaf € 160 

Per nacHt voor een twee-

PerSoonSkamer, met ontbijt.

Glashelder uitzichtTips van locals
Guided by a Local is een reisplatform 
waarop locals bezoekers aan hun stad 
advies geven. Speciaal voor Italië Maga-
zine selecteerde de site de beste tips  
voor bestemmingen in Italië.

 Rome 
✦ giardino degli aranci is een romantisch  
 park vol sinaasappelbomen met een  
 fantastisch uitzicht. 
✦ de beste pizza’s eet u bij pizzeria la 
 montecarlo in de vicolo savelli.

 Stresa (Lago Maggiore)
✦	 Het Ortameer en Orta san giulio zijn (ten  
 onrechte) minder bekend bij toeristen,  
 maar daardoor des te geliefder bij de locals. 

 Pisa
✦		luminara di san ranieri is een bijzonder  
 lichtfestival dat op 16 juni wordt gehouden  
 aan de rivier de arno. 
✦		de lekkerste espresso drinkt u bij een van  
 de oude cafés aan de lungarno (kade van  
 de arno).
✦		bij gelateria de Coltelli eet u heerlijk biolo- 
 gisch en glutenvrij ijs. 

 Florence
✦		aan de Piazza santo spirito zit een piep-
 klein restaurantje waar de hele buurt 
 luncht. vooral de piadine zijn een aanrader. 

 Lucca
✦		in de provincie lucca worden in de zomer  
 diverse leuke festivals gehouden, zoals het  
 Puccini-festival in viareggio en het summer  
 Festival in lucca. in Pietrasanta worden in  
 deze periode vaak kleinere culinaire en  
 kunstzinnige evenementen georganiseerd.

   meer tiPS: www.guidedbyalocal.com.

in de wijn-
gaarden van 
Puglia profi-
teren de 
 druiven van 
de warme zon 

en de verkoelende zeebries. voor 
wie zich in de wijnen van deze 
streek wil verdiepen, biedt smaak 
van Puglia dit voorjaar een wijn-
reis aan. Organisator erwin van 
der bij begon ooit als hobby met 

het importeren van wijn uit 
Puglia, maar biedt sinds twee  
jaar ook reizen aan. in vier dagen 
bezoekt u verschillende wijn-
huizen en snuift u cultuur op in 
lecce en brindisi.
wijnreiS door Smaak van Puglia, 

HavenStraat 59b, woerden,  

tel. 06 24923394,  

www.SmaakvanPuglia.nl. eerSt-

volgende reiSdatum 30 mei t/m 2 juni, 

€ 575 Per  PerSoon, incluSief vlucHt. 

Vini di Puglia
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naast kunst en cultuur is 
voetbal voor de italianen 
een groot goed. Wie het 
italiaanse calcio van dichtbij 
wil beleven kan op 2 maart 
terecht in rome, als as 
roma tegen FC internazio-
nale milano speelt.  
eurotravel sports biedt 
nederlandse voetbalfans 
een volledig verzorgde reis 
inclusief vlucht, verblijf en 
uiteraard tickets voor de 
wedstrijd. Francesco Totti, 
javier adelmar Zanetti en 
ook nederlander kevin 
strootman zijn met een 

beetje geluk allemaal van  
de partij. voor en na de 
wedstrijd is er genoeg tijd 
om de eeuwige stad te 
 ontdekken, zodat u ook 
nog een vleugje kunst en 
cultuur meekrijgt. 
3-daagSe voetbalreiS naar 

rome door eurotravel SPortS, 

naSSaulaan 39, Haarlem,  

tel. 023 3030180,  

www.eurotravelSPortS.nl.  

1 t/m 3 maart, PrijS € 359 met 

vlucHt, overnacHtingen en 

wedStrijdkaarten. lezerS van 

italië magazine krijgen 20% 

 korting oP de reiSSom. 

evert de rooij bundelde in  
het eerste deel van zijn boek 
Le Marche acht autoroutes die 
de twee noordelijke provincies 
van deze regio doorkruisen. 
elke route neemt enkele dagen 
in beslag, waarbij u langs de 
belangrijkste bezienswaardig-
heden komt. reis langs de 
 adriatische kust naar het huis 
van maria in loreto, doe een 

rondje langs de wijngaarden 
van verdicchio of bezoek 
 Urbino, een van de mooiste 
kunststeden ter wereld met 
een prominente plek op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco.
evert de rooij, ‘le marcHe’,  

edicola PubliSHing,  

iSbn 9789491172533, € 19,95.

Autoroutes  
door Le Marche

Goal!

Cornelis jonkman werd tijdens zijn studie klassieke 
talen verliefd op italië. als docent nam hij zijn 
 leerlingen en hun ouders regelmatig mee naar ‘de 
laars’ om hen in te wijden in de klassieke geheimen 
van het land. inmiddels heeft hij de talen verruild 
voor cultuurgeschiedenis, maar rondleidingen geeft 
hij nog steeds. Onder de naam italia Classica orga-
niseert jonkman dit voorjaar een reis naar apulië. 
Hij loodst u feilloos door de oude schatten van 
plaatsen als brindisi, Trani, Ostuni en alberobello. 
Één ding is zeker: u gaat vol kennis huiswaarts.
reiS naar aPulië door italia claSSica, camPergeeStweg 23, 

ScHoorl, tel. 072 5093711, www.italiaclaSSica.nl.  

reiSdata van 3 t/m 11 mei, PrijS vanaf € 1375 Per PerSoon, 

incluSief vlucHt.  

Klassieke schatten 

in giovinazzo in Zuid-italië, 
op honderd meter van de 
adriatische Zee en op vijf 
minuten rijden van vliegveld 

bari, staat viersterrenhotel 
President giovinazzo. Het 
havenstadje heeft een rijke 
historie en was ooit een 
belangrijke plaats voor de 
romeinen, die het natolium 
noemden. Het heeft veel van 
zijn oude charme behouden: 
slenter tussen de krijtwitte 
gebouwen door de smalle 
straatjes en bekijk de vele 
middeleeuwse bezienswaardig-
heden, zoals de kathedraal, 
een van de gebouwen die u 
absoluut niet mag missen.
Hotel PreSident giovinazzo,  

Strada Statale 16-km 786/950,  

giovinazzo, tel. +39 080 3941797,  

www.PreSidentgiovinazzo.it.  

Prijzen vanaf € 55 Per PerSoon Per 

nacHt, incluSief ontbijt.

Aan de haven
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Voetbalreis naar Rome


