
Golven slaan tegen steile rotswanden, bontgekleurde huisjes 

steken af tegen een strakblauwe lucht… Reisjournalist  

Karin Kuijpers bezoekt de streek Cinque Terre met zijn vijf beroemde 

dorpjes, waar je alles vindt wat Italië zo Italiaans maakt.

Terre
Italiaanser dan Italiaans
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Flink doorstappen op wandelschoenen 
of dobberen op een luchtbed in de zee 
- het kan allebei. Wie naar Cinque Terre 
afreist, wacht een vakantie die zowel 
sportief en avontuurlijk is, als roman-
tisch en ontspannen. Zelf wisselde ik 
wandeltochten door de bergen af met 
zwemmen in de azuurblauwe zee en een 
glas wijn op een terras met een prachtig 
uitzicht.

Adembenemend
Grillig, ruig en adembenemend mooi, 
dat is het universele oordeel over de 
vijf dorpen van Cinque Terre. Ze liggen 
tussen Genua en Pisa, ten noorden van 
Toscane. De beste tijd om ze te bezoeken 
is zeker niet tijdens het hoogseizoen 
(loeidruk), maar in het najaar. Er zijn dan 
minder toeristen, maar de temperatuur 
is nog steeds heerlijk, het zeewater lek-
ker warm en de natuur even spectaculair 
als altijd.
La Spezia is een mooie havenstad met 
een oud centrum. Alles is er te belo-
pen: de dom van Santa Maria Assunta 
(Via della Canonica 4), de Cattedrale 
di Christo Re (Piazza Giovanni 23) en 
het Castello di San Giorgio (Via Marzo 
27). Dit oude kasteel ligt boven op een 
heuvel en is zowel te voet als met de lift 
bereikbaar. Binnen zijn oude beelden 
en opgravingen uit de omgeving te zien, 
buiten is mooi uitzicht over de stad ge-
garandeerd.  
Ook een winkelmiddag is de moeite 
waard, bijvoorbeeld in de kronkelige 
Via del Prione, met talloze boetiekjes. 
Wie zin heeft om echt Italiaanse lek-
kernijen te kopen, kan naar de markt 
op het Piazza Cavour. Hier worden elke 
dag de beste ingrediënten verhandeld. 
Uitpuffen met een wijntje kan op het 

Piazza Sant’Agostino, waar ook fijne 
restaurants te vinden zijn (tip: Antica 
Osteria Dell’uva, voor heerlijke visge-
rechten).
Tijd om de wandelschoenen aan te trek-
ken, want uit de haven van La Spezia 
vertrekt een boot naar Isola Palmeria. Op 
dit eilandje voert een wandelpad naar 
een steengroeve waar marmer uit de 
grond wordt gehaald. Oogverblindend 
wit tussen alle groene heuvels, de ruige 
kliffen en turkooizen zee. Wie goed op-
let, kan bovendien mooie koningsmeeu-
wen zien. Het eiland is pas sinds een jaar 
toegankelijk voor toeristen en dat is nog 
niet bij iedereen bekend, dus het is er 
lekker rustig.  

Puur Italiaans
Een andere avontuurlijke wandeling 
leidt van Riomaggiore naar Portovenere. 
Riomaggiore is een van de vijf dorpen 
van Cinque Terre en mag niet worden 
overgeslagen. De kleurrijke huizen 
en smalle straatjes zijn een perfect 
beginpunt voor een wandeling. De 
route (nummer 3) voert in vijf uur langs 
ongeveer alles wat je bij Italië kunt 
verwachten: steile rotswanden, open 
velden, wijngaarden en een azuurblauwe 
zee. Aan het begin van de route ligt het 
klooster van Madonna di Montenero, 
tegenwoordig een restaurant en een per-
fect fotopunt vanwege het uitzicht over 
Riomaggiore. Wijngaarden, bloemenvel-
den - hier laat zich de ene na de andere 
ansichtkaart fotograferen.

Tussen de olijven
Door naar Monterosso al Mare, nog zo’n 
fijn Cinque Terre-dorp. Vanaf hier loopt 
een wandelroute naar het hoger gelegen 
Levanto, dwars door lichtgroene olijf-

Het marmer is oogverblindend 
wit tussen de groene heuvels  
en turkooizen zee
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boomgaarden en pijnboombossen.  
Het is een goed begaanbaar pad dat  
de kust volgt en af en toe flink klimt. 
Aan het eind van de tocht wacht een  
verrassing: vanaf Levanto zijn allevijf  
de dorpen van Cinque Terre te zien.  
Het perfecte plaatje. Terug naar 
Monterosso. Het beste restaurant is 
hier wat mij betreft Gastronomia San 
Martino (Via San Martino 3). Lokale  
wijnen en gerechten, gemaakt met lo-
kale ingrediënten door een echtpaar dat 
gasten maar wat graag verrast. Probeer 
vooral de ravioli met noten-basilicum-
saus, waar een Sassarini Cinque Terre-
wijn heerlijk bij smaakt. 

Boten op straat
Niet alleen de natuur in Cinque Terre 
is de moeite waard, ook de dorpen zijn 
dat. Corniglia ligt op een heuvel en heeft 
één echte straat. Het loont om die te 
bewandelen, want aan het eind is een 
uitzichtpunt en een plein met terrasjes, 
om nog maar eens te genieten van een 
glas lokale wijn.  
Vernazza wordt wel het meest pittoreske 
dorp van Cinque Terre genoemd, van-
wege de smalle straatjes, felgekleurde 
huizen, de klokkentoren van de Santa 
Margherita d’Antiochia (direct aan het 
strand) en het oude kasteel (hoog boven 
de stad). Grappig detail in Vernazza is 
het strandje, dat direct overgaat in een 
woonwijk. In plaats van auto’s liggen 
er boten op straat. Wie trek heeft, loopt 
langs Batti Batti Friggitoria (Piazza 
Guglielmo Marconi 21), waar puntzakken 
gefrituurde verse vis en groente worden 
geserveerd. 
Prachtige natuur, mooie dorpen, heerlijk 
eten en goede wijnen. De Cinque Terre is 
Italië in een notendop.  
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Van La Spezia naar Cinque Terre 
U verblijft tijdens deze reis in twee hotels: 
3 nachten in Hotel CHD La Spezia****  
in La Spezia, 4 nachten in Hotel Cinque 
Terre*** in Monterosso, Hotel Dora*** 
in Levanto of gelijkwaardig. Op het 
programma staan onder meer een 
boottocht naar Isola Palmeria en een 
treinreis door het Nationale Park Cinque 
Terre. Gedetailleerde reisbeschrijving 
verkrijgbaar op aanvraag.

Het Libelle-arrangement
Inclusief: 7x overnachting in een twee-
persoonskamer met ontbijt • treintickets 
Cinque Terre en Cinque Terre-card,  
volgens programma • bustickets • boot-
tickets Portovenere – Palmaria v.v.  
• informatiebrochure wandelroutes.  

Exclusief: vervoer naar en van Italië • 
de overige maaltijden • de parkeer-,  
tol- en entreegelden •  een reis- en/of 
een annuleringsverzekering • de bijdrage  
calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking  
• de reserveringskosten € 19,50 per 
boeking.

Prijs & periode
Vertrek mogelijk van 13 juli t/m 
9 oktober 2017. 13/7 t/m 24/9 € 669 
p.p. 25/9 t/m 9/10 € 585 p.p.

Informatie en reserveren
Via dejongintra.nl/libelle of bel 
(0180) 45 78 03 o.v.v. reiscode AEIT997. 

Op deze aanbieding zijn de ANVR/
SGR-voorwaarden van toepassing.

Zin gekregen in het echte Italië? Ontdek de prachtige omgeving 

van Cinque Terre tijdens deze mooie autoreis.

€585,-
P.P.
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