
Rome

Milaan

Het favoriete vakantieland van  
de Libelle-redacteuren? Italië 
natuurlijk! Speciaal voor dit extra 
dikke Italië-nummer verzamelden 
we al onze favoriete adresjes en 
vakantietips. Wij zijn al helemaal 
in de stemming. U ook? 
FOTOGRAFIE ESMEE FRANKEN, XXXXXXXXXXX
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MADONNA MIA! 
Wist u dat op het hoogste 

torentje van de Duomo 
de stadsheilige van de 

Milanezen staat? Dit gou-
den beeld wordt liefkozend 

La Madonnina genoemd, de 
kleine Madonna. La Madon-
nina komt terug in veel lied-

jes. In plaats van mamma 
mia zeggen de Milanezen 

madonna mia. 

G O T I S C H 
M E E S T E RW E R K 

 “Ik was toen ik voor het 
eerst in Milaan kwam 

enorm onder de indruk van 
het gotische meesterwerk 
op het Piazza del Duomo. 
De Duomo is de grootste 

kerk van Italië. Hier  móet je 
echt een keer naar  
boven klimmen en  

rondwandelen tussen de 
beeldjes en torentjes.  
Bij helder weer heb je  

een bella vista (prachtig 
uitzicht) over de stad.” 

Duomo, Piazza del Duomo, Milaan

K I J K E N,  
N I E T  KO P E N
“Dé conceptstore van Milaan 
is 10 Corso Como: exclusieve 
modelabels, accessoires, 
huisparfums en boeken. Het 
is er duur maar snuffelen kan 
altijd. Ik koop meestal een 
geurkaars, alleen al om het 
lintje en het kaartje dat je 
erbij krijgt. Op de eerste 
etage is een wisselende 
kunstexpositie en op de 
binnenplaats een terras,”
10 Corso Como, Corso Como 10,  

Milaan, 10corsocomo.com

LOMBARDISCHE KEUKEN 
Wie in Milaan is, kan niet om de volgende gerechten 
heen. Ze staan in bijna elk restaurant op de kaart.
•  Risotto alla Milanese: een heerlijk smeuïge risotto 

bereid met saffraandraadjes. 
•  De risotto is heerlijk in combinatie met  

ossobuco, ofwel gestoofde kalfsschenkel.
•  Scalopina al limone: kalfsschnitzel met  

citroensoep.

APERITIVO TIME
“In Milaan zitten veel koffiebars die tussen 17 en 20 uur in aperitivo 
bars veranderen. Als je binnen een aperitiefje neemt, kun je onbeperkt 
genieten van de hapjes van de bar. Probeer eens de klassieke cocktail 
Negroni Sbagliato, wat ‘verkeerd’ betekent. Deze cocktail is per ongeluk 
ontstaan toen een bartender niet de gin maar de fles prosecco greep.”

H I P P E  S TA D S BA R 
“In Mozzarella Bar is een hele menu-
kaart gewijd aan deze kaas. Alles 
wordt vers en onder je ogen bereid.  
Probeer de Bufala Classica, Burrata 
di Puglia of, mijn favoriet, Bufala  
Affumicata: gerookte mozzarella.” 
Obicà Mozzarella Bar, Via Mercato 28,  

Milaan, obica.com

B E L L I S S I M O 
“Mijn tip in Siciliaans familierestaurant 
Trattoria Trinacria is de Caponata di 
melanzane, aubergine met knoflook.”
Trattoria Trinacria, Via Savona 57, Milaan, 

trattoriatrinacria.it

ZEN-MOMENT
“Even weg van de stadsdrukte? 
Loop eens door de botanische tuin 
Orto Botanico di Brera in de wijk 
Brera. Of bezoek de parken Giardini 
Pubblici Indro Montanelli of Parco 
Sempione voor een zen-momentje. 
Het is er in de zomermaanden best 
druk, maar de parken zijn zo groot 
dat je er nauwelijks last van hebt.”

H i e r  m o e t  j e  z i j n  i n  m o d e s t a d  M i l a a n

ITALIAANSE 
DESIGN- 
GOEROE 
“Fans van interieur, 
kunst en design gaan 
naar Spazio Rossana 
Orlandi, een creatieve 
broedplaats van de ex-
travagante dame op 
leeftijd Rossana Orlandi. 
Ze heeft een villa net 
buiten het centrum met 
drie etages en een tuin 
vol kunst, meubels, 
gadgets, voorwerpen 
en snuisterijen.”
Spazio Rossana Orlandi, 

Via Matteo Bandello 14-16, 

Milaan, rossanaorlandi.com 

Tips van lifestyleproducer 
Marit Saladini (rechts).

NOORD-ITALIË
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SUSAN 
K L E U R E N H U I S J E S 

“Dóen: combineer Venetië 
met een trip naar Burano,  

beroemd vanwege de vrolijk 
gekleurde huisjes en de scheve 
kerktoren. Neem in Venetië de 

waterbus lijn 12 vanaf de  
boulevard Fondamente Nove 
bij het station A. Schuif rond 
lunchtijd aan bij Trattoria da 
Romano en bestel de risotto 

met visbouillon. Heerlijk!” 
Trattoria Da Romano, Via San Mar-

tino Destra 221, Burano, daromano.it

LISA
HÉT VENETIË-IJSJE 
“Nog plek over voor een ijsje? Ga dan naar ijssalon GROM.  
De traditionele smaken zijn stuk voor stuk niet te versmaden.  
Of kies de smaak van de maand.” 
Osteria ae Cravate, Salizada San Pantalon Santa Croce 36/37, Venetië,  

Gelateria GROM, Campo San Barnaba, Campo dei Frari, Strada Nuova, grom.it 

LISA
PA K  D E  WAT E R B U S 
“Duik in Venetië de zijstraatjes in 
om de drukte op het San Marco-
plein en de Rialtobrug te vermijden. 
’s Zomers is een tochtje door de 
gondel best duur, de waterbus is 
dan een goed alternatief. Neem 
voor een bezoek aan de kerken een 
omslagdoek of dunne sjaal mee  
om eventueel blote knieën en 
schouders te bedekken.”

SUSAN 
ETEN BIJ…
“Niet overslaan bij een bezoek aan deze stad: 
restaurant Osteria ae Cravate. Klein, gezellig 
en met een kaart vol Venetiaanse gerechten, 
mmm....”

Beeldredacteur Lisa Gerth 

O p  d e  r o m a n t i s c h e  t o u r  i n  V e n e t i ë
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FLEUR 
HEUVELOPWAARTS 

“Een echt paradijs voor 
rustzoekers is het oude landhuis 

Le Tre Api Country House 
in het miniplaatsje Barberino Val 

d’Elsa. Hier overnacht je in een 
charmant landhuis in de heuvels, 

midden in de wijngaarden
van Toscane.” 

Le Tre Api Country House, Via Le Masse 

10, Barberino Val d’Elsa, chianti-voyager.it

SUSAN 
FIETSEN OVER 
DE STADSMUUR 
“Niet overslaan in  
Toscane: Lucca, een 
stadje vol pastelkleu-
rige huisjes en dé plek 
voor dat knusse Itali-
aanse dorpsgevoel. De 
stad is volledig omringd 
door een stadsmuur 
waarop je kunt wande-
len en fietsen. Zelfs in 
de zomer is het hier 
prima vertoeven van-
wege de schaduwrijke 
bomenlanen.  
Probeer in Lucca eens 
het drankje chiodino 
gemaakt van witte wijn 
met een scheutje  
ginger ale.”

SUSAN 
TUSSEN DE  
WIJNGAARDEN 
“Wie houdt van het Italiaanse 
boerenleven moet zeker over-
nachten bij een agriturismo, een 
landelijk gelegen boerderij met 
een aantal kamers beschikbaar 
voor gasten. Agriturismo I  
Veroni in Pontassieve is zo’n  
pareltje. De eigenaar van de 
wijnboerderij beheert een 
prachtige wijngaard waar je 
tussen de olijfbomen kunt  
overnachten. Bij aankomst staat 
zelfgemaakte olijfolie en wijn 
klaar voor de gasten. Héérlijk!” 
Agriturismo I Veroni, Via San Martino  

a Quona 67, Pontassieve, IVeroni.it 

FLORINE 
S P R O O K J E SA C H T I G
“Verstopt in het kleine plaatsje Capalbio in Toscane ligt het kleurrijke Giardino 
dei Tarocchi van beeldhouwster Niki de Saint Phalle. Een sprookjesachtige tuin 
vol fantasiefiguren die de verschillende personages uit de tarot uitbeelden.”
Geopend van 1 april tot 15 oktober van 14.30 tot 19.30 uur, volwassen € 12,-, studenten en 65-plussers  

€ 7,-, kinderen tot 7 jaar gratis.

FLEUR 
LEKKERSTE PASTA 
“Stop in Toscane zeker even bij het dorpje 
Castiglioncello en ga langs bij Ristorante Il 
Coccodrillo voor de állerlekkerste fruits de 
mer pasta.” 
Ristorante Il Coccodrillo, Lungomare Colombo 18,  

Castiglioncello, ilcoccodrilloristorante.it

FLEUR
A A N S C H U I V E N  M A A R !
“Een lunchtip in Certaldo (Toscane) is L’Antica Fonte waar 
je lekker kunt eten in een verborgen groene binnentuin en 
uitkijkt over de Toscaanse heuvels.” 
L’Antica Fonte, Via Valdracca 25, Certaldo, tavernaanticafonte.it 

Lifestyle coördinator 
Fleur Spronk

Beeldcoördinator  

Susan de Bruijn

D e  g l o o i e n d e  h e u v e l s  v a n  T o s c a n e 
MIDDEN-ITALIË

Coördinator HI Florine Wiers 
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LISA 
VERRASSING! 

“Duik ook eens minder bekende 
kerken in, zoals de onopvallende 

Sant’Agnese aan het Piazza 
Navona. Binnen word je verrast 

door een prachtige koepel.”
Sant’Agnese, Via di Santa Maria dell’

Anima, Rome, santagneseinagone.org

CAROLA 
E V E N  G LU R E N 

“Op het Piazza dei Cavalieri di  
Malta in Rome staat de villa van de 

priorij met in één van de poorten 
het beroemde sleutelgat. Kijk  

erdoorheen en je ziet de koepel van 
de Sint-Pietersbasiliek, omlijst door 

het groen van de heggen.” 

L ISA 
E L K E  DA G  E E N  I J S J E 
“IJssalon Giolitti is de beroemdste ijssalon van Rome en 
mag je écht niet overslaan. De smaken tiramisu en kaneel 
zijn zalig, maar eigenlijk wil je alle smaken proeven.” 
Giolitti, Via degli Uffici del Vicario 40, Rome, giolitti.it

LISA 
GEZELLIGE 
AMBIANCE 
“In Rome móet ik altijd een keertje 
eten bij Cantina & Cucina: zeer betaal-
baar en je krijgt er gratis vrolijke  
bediening bij. Loop na het eten nog 
even langs de Trevi Fontein, want in  
de ’s avonds is de fontein door de  
belichting nóg mooier.” 
Cantina & Cucina, Via del Governo  

Vecchio 87, Rome, cantinaecucina.it 

CAROLA 
ETEN MET DE  
LOCALS 
“Heerlijk eten doe je bij  
Fratelli Tesone, verstopt in 
een buitenwijk van Rome.  
Zo Italiaans als maar kan, 
want er komt zelden een 
toerist over de vloer.” 
Fratelli Tesone,  

Via Dardanelli 5, Rome 

GOOD TO KNOW
Het openbaar vervoer in Rome is niet 
altijd even duidelijk. Met lopen kom je 
een heel eind, maar een fiets huren 
kan ook. Zorg voor een goede app met 
plattegronden en kaarten die je ook 
offline kunt gebruiken, zoals Rome 
Travel Guide and Offline City Map. 

Marketingmanager Carola  
Maassen van den Brink

W e l k o m  i n  h i s t o r i s c h  R o m e
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IK VERTREK  
(HIER NOOIT MEER)
3 top-slaapadressen in Puglia: 
1  Castello di Casamassella in  

Casamassella, 10 minuten rijden 
vanaf de kustplaats Otranto. Ooit 
een familiekasteel, nu een B&B met 
een heerlijk ontbijt, zwembad én  
jacuzzi in de enorme tuin. 
Castello di Casamassella, Piazza  

Vittorio Emanuele II 1, Casamassella,  

castellodicasamassella.it
2  De huisjes van Tenuta Madia in 
Ostuni hebben een prachtig uitzicht op 
het groene landschap en hier vandaan 
maak je gemakkelijk een uitstapje naar 
de trulli-dorpen met de witte huisjes 
Alberobello en Ostuni. 
Tenuta Madia, Contrada Soluco10,  

Ostuni, tenutamadia.it
3  Apartment Blue, een vakantie-
huisje aan zee in Monopoli, heeft  
een toplocatie! In het stadje zijn ‘s 
avonds de pleintjes en terrassen  
verlicht. Aanrader is een uitstapje 
naar Polignano a Mare, een stad  
gebouwd op steile kliffen. 
Apartment Blue in Monopoli, via Airbnb 

V E R B O R G E N  S C H AT
“De grottenstad Sassi di Matera in de 
voet van Italië, is één van de oudste  
steden ter wereld. De stad zit vol  
eeuwenoude grotwoningen en  
ondergrondse kerken.”

HET MOOISTE STUKJE
“Een must see is de Amalfikust, een streek op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. Het strandje Marina del 
Cantone is nog ongerept. Bij restaurant Maria Grazia 
vind je veel Italiaanse families. De sfeer is er magisch, 
het eten verrukkelijk.” Ristorante Maria Grazia, Via Marina 

del Cantone, 65, Massa Lubrense, Ristorantemariagrazia.com

LEKKER KOEL 
“De beste manier om de  
prehistorische grotwoningen 
(Sassi) in Matera te ontdekken: 
er overnachten. Ze serveren  
er ook een heerlijk ontbijt en  
de douches zijn fantastisch.”  
Le Dodici Lune Residence, Via San 

Giacomo, 27, Matera, ledodicilune.it

KABOUTERHUIS 
De streek Puglia heeft 

mijn hart gestolen. Het 
is nog heel ongerept 

waardoor je het échte 
Italië kunt ontdekken. 

De dorpjes in Puglia 
staan vol trulli, kleine 

witte kabouterhuisjes 
met een puntdak.” 

LUNCH MET  
UITZICHT 

“Best lastig om een lunchplek 
te vinden in de wirwar van 

straatjes. Mijn tip: Ristorante 
Nadi’ in de grotten met 

prachtig uitzicht op de Sassi.” 
Ristorante Nadi’, Via Fiorentini, 3, 

Matera, ristorantenadi.com

Tips van adjunct-hoofdredacteur 
Nicolette Fox 

V a n  A m a l f i k u s t  t o t  M a t e r a
ZUID-ITALIË
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Tavarnelle
San Gimignano

Chianti

Siena
Monteriggioni Recanati

Loreto

Macerata

DAG 1 Utrecht-Tavarnelle, ca. 1360 km
Aankomst in Park Hotel Chianti voor vier 
nachten. Wijnproeverij bij Azienda  
Agricola La Tancia, tegenover het hotel. 

DAG 2 San Gimignano, ca. 30 km
In San Gimignano staat een workshop 
op het programma: bij de beroemde 
‘Gelateria di Piazza’ leert u in twee uur 
tijd vier verschillende smaken Italiaans 
ijs maken. Zelf opeten mag.

DAG 3 Chiantistreek, ca. 30 km
Één van de meest fotogenieke delen van  
Toscane. Oordeel zelf en neem een kijkje 
in bijvoorbeeld Greve in Chianti. Verder 
staan een wijnproeverij en rondleiding  
bij Azienda Agricola Poggio al Bosco in 
Tavarnelle op het programma. 

DAG 4 Siena en Monteriggioni, ca. 55 km
Bezoek aan Siena en Monteriggioni.  
‘s Avonds eten bij een Toscaanse familie 
die zelf wijn en olijfolie produceert.  

DAG 5 Tavarnelle-Recanati, ca. 295 km
U maakt een mooie rit door Umbrië naar 
de regio Le Marche. Check in bij Gallery 
Hotel voor de laatste vier nachten.

DAG 6 Pastaworkshop, ca. 10 km
U leert de fijne kneepjes van de Italiaan-
se keuken, maakt verse pasta en leert 
verse seizoensgroenten bereiden. Inclu-
sief lunch of diner (excl. drankjes).

DAG 7 Recanati, Loreto en Macerata, 
ca. 35 km
Dwaal door de smalle straatjes van  
Recanati, bezoek bedevaartsoord Loreto 
of ga naar het beroemde openluchtthea-
ter in Macerata.

RONDREIS ITALIË V.A. € 409,- P.P.  
Samen met De Jong Intra stelde Libelle een autorondreis samen 

door Toscane & Le Marche. Met workshops pasta en ijs maken, eten  

bij een Toscaanse familie én een wijn- en olijfolieproeverij.

DAG 8 Wijn- en olijfolieproeverij
Bezoek aan Azienda Agricola vlak bij  
Recanati waar wijn en olijfolie gemaakt 
wordt. Inclusief proeverij.

DAG 9 Recanati-Utrecht, ca. 1497 km 
Terugreis met eigen vervoer.

LIBELLE-ARRANGEMENT
8x overnachting volgens beschrijving 
o.b.v. logies en ontbijt • wijnproeverij 
Azienda Agricola La Tancia • workshop 
ijs maken bij Gelateria di Piazza in San 
Gimignano • wijnproeverij bij Azienda 
Agricola Poggio al Bosco in Tavarnelle • 
diner bij een Toscaanse familie (en kijkje 
in de keuken) • pastaworkshop (ca. 2,5 
uur) • wijn- en olijfolieproeverij in Reca-
nati • reisbeschrijving • ANWB reisgids 
Toscane en wegenkaart (na boeking on-
line te bestellen via een speciale link) • 
fles wijn bij Park Hotel Chianti • wel-
komstdrankje in het Gallery Hotel.

EXCLUSIEF
Vervoer van en naar Italië • parkeer-, 
tol- en entreegelden • overige maaltij-
den • reis- en/ of annuleringsverzekering 

• calamiteitenfonds € 2,50 p. boeking • 
reserveringskosten € 19,50 p. boeking 

•toeristen-belasting circa € 14,- p.p.

MEER INFO & RESERVEREN
Reisperiode: 28 mei t/m 18 december 
2017. Prijs: vanaf € 409,- p.p.
Ga naar dejongintra.nl/libelle of bel de 
adviseurs van de Jong Intra Vakanties, 
tel. 0180-45 78 03. Vermeld a.u.b. de 
speciale reiscodes AEIT992.

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

FLEUR
DINER MET MUZIEK
“Op Elba is het restaurantje 

Conte Domingo heel  
romantisch om samen met 

je geliefde te dineren. Het  
uitzicht is magisch en tijdens 
het eten treden een gitarist 

en zangeres op.” 
Conte Domingo, Innamorata  

Capoliveri, Elba 

NIENKE
BOUNTY-EILAND 
“Op de stranden van San Vito lo Capo waan je je 
bijna op een tropisch eiland. Het witte zand 
loopt langzaam af in het kraakheldere water. 
Een fijne plek om te duiken, te snorkelen of een 
motorbootje te huren.” 

Z E K E R  P R O B E R E N
Siciliaans streetfood is een must try 
wanneer je op Sicilië bent. Zeker als 
het om deze drie gerechten gaat: 
•  Spaghetti al nero di seppia: zwarte 

spaghetti gemaakt met inktvisinkt 
en gesneden inktvis.
•  Bottarga di tonno, Siciliaanse  

kaviaar afkomstig van de tonijn.
•  Pane con la milza, het beroemde 

broodje met lever of milt.

NIENKE
DE VLOER OP
“Villa Romana del Casale is een Ro-
meinse villa uit de vierde eeuw. De  
gedetailleerde vloermozaïeken in alle 
vertrekken zijn adembenemend. Ter 
bescherming zijn de vloeren bedekt 
met plexiglas, dus het kan binnen in  
de zomer erg warm worden.” 
Villa Romana del Casale, Strada Provinciale 

90, villaromanadelcasale.it

NIENKE 
BERGEN BLOEDSINAASAPPELS 
“Mijn favoriete bezigheid in Palermo is struinen over de markt in de wijk Il Capo. De straten 
staan vol kleurrijke kraampjes met enorm veel vis (zwaardvissen, duizenden sardientjes) 
en bergen bloedsinaasappels. Strijk aan het einde van de Via Beati Paoli neer bij  
Chioschetto Beati Paoli, een vrolijk versierde kiosk waar ze verse fruitsappen verkopen.”

 autoreis  vanaf
€ 409,-p.p.

9-daagse 

Aanbieding

Producer lifestyle & travel
Nienke Zondervan

D e  m o o i s t e  e i l a n d e n  v a n  I t a l i ë
ELBA EN SICILIË 
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