
  3 DAGEN VANAF  € 199         P.P.Zonnig
BOLOG NA

Is het geen plaatje, deze roodgepleisterde 
stad? En dan is het óók nog eens een gezellige 
studentenstad, een winkelwalhalla én een 
gastronomisch bolwerk. Andiamo a Bologna!
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1. Santuario Madonna di San 
Luca met prachtig uitzicht op 
de stad.
2. Deze knalgele smaakma-
ker is onmisbaar in de 
Italiaanse keuken.
3. Een ijsje is extra lekker zo 
op het Piazza di Porta 
Ravegnana.Tekst: Roos Stalpers en Fee van ’t Veen. Fotografie: xxxxx
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Numero uno
De reisexperts van Lonely Planet hebben 
de Europese hotspots van 2018 op een 
rijtje gezet. Ons eigen Friesland staat op 
nummer 3. Maar numero uno is het 
Italiaanse Emilia-Romagna, met als ab-
solute aanrader een bezoek aan haar 
hoofdstad: Bologna. 

La Turrita
Bologna was in de vroege middeleeuwen 
het Manhattan van Emilia-Romagna. In 
de bloeitijd van de stad bouwde elke 
rijke familie zijn eigen toren. Officieel 
ter bescherming van familie en eigen-
dommen, maar het kostbare bouwwerk 
was natuurlijk ook een statussymbool. 
Er stonden er zo veel dat de stad al snel 
Bologna la Turrita, oftewel de getorende 
werd genoemd. Tegenwoordig moeten 
twee scheve torens de eer hoog houden, 
de een was van de familie Garisenda en 
de hogere van de rijkere familie Asinelli. 
De laatste werd vermoedelijk in de vroe-
ge twaalfde eeuw gebouwd. Het verhaal 
gaat dat een jongeman te ezel (‘asinelli’ 
is ‘ezels’ in het Italiaans) als een blok viel 
voor de dochter van een rijke edelman. 
Hij vroeg haar vader om haar hand, 
maar deze gaf enkel toestemming als de 
arme sloeber de hoogste toren van de 
stad voor hem bouwde. Dit leek onhaal-
baar. Maar liefde overwint alles, dus 
toen de jongen een schat vond, inves-
teerde hij deze in de immense toren en 
het verliefde stel leefde nog lang en ge-
lukkig. Dit romantische bouwwerk mag 
je beklimmen, na 498 treden wacht het 
allermooiste uitzicht over de stad en de 
omliggende heuvels. 
duetorribologna.com

La Rossa, La Grassa & La 
Dotta
De rood-oranje stad met honderden 
bogen, nog meer lekkere adresjes en nog 
heel veel meer studenten grossiert in 
geuzennamen:
  Bologna la Rossa (de rode): wie door de 
rood gepleisterde binnenstad loopt, 
snapt direct waarom Bologna de rode 
wordt genoemd. Al zou La Rossa ook 

kunnen slaan op de politieke voorkeur 
van de veelal linkse inwoners. 
  Bologna la Grassa (de vette): deze naam 
heeft natuurlijk alles te maken met alle 
lekkernijen uit deze culinaire hoofd-
stad van Italië. 
  Bologna la Dotta (de geleerde): Bologna 
heeft de oudste universiteit ter wereld, 
die nog altijd zwermen studenten lokt 
en voor lekker veel gezelligheid zorgt.

Luilekkerland
Bologna heeft sinds september 2017 een 
fonkelnieuw themapark. Daarin geen 
achtbanen of spookhuis; Fico Eataly 
World is tachtigduizend vierkante meter 
aan Italiaanse delicatessen, een gastro-
nomische speeltuin voor lekkerbekken. 
Kookdemonstraties en informatie over 
het ontstaan van de producten worden 
afgewisseld met proeverijen en 
workshops. Tijdens een ommetje door 
dit park wandel je van boerderij naar 
ambachtelijke markt en van pasticceria 
naar trattoria, enoteca en ristorante. 
eatalyworld.it/en

Bogen tot aan de berg
Tientallen kilometers aan bogen (portici) 
zorgen dat de inwoners van de rode stad 
te allen tijde droog en koel blijven. 
Optimaal van de portici genieten? 
Wandel dan van Piazza Maggiore naar de 
heuvel met de Santuario Madonna di San 
Luca. Dit vier kilometer tellende tochtje 
is ook populair onder de lokale bevol-
king die de wandeling schuifelend tot 
sprintend aflegt. Bij Porta Saragozza 
stoppen de bars en winkeltjes en volg je 
een bogengalerij van drieënhalve kilo-
meter het landschap in en de heuvel op 
naar de San Luca. Zeer de moeite waard, 
want de basiliek ligt midden in een 
prachtige tuin met uitzicht. Logisch dat 
veel mensen hier heerlijk neerstrijken. 
Wie geen puf meer heeft voor de terug-
tocht stapt in een bus of treintje. 
santuariobeataverginesanluca.com

Nog meer lekkere steden
In twintig minuten boemel je naar 
Modena en in een klein uurtje naar 

Parma. Pak de trein en ga een potje glu-
ren bij de gastronomische buren.
  Modena

Kopen: balsamicoazijn, aceto balsamico 
di Modena. 
Kijken: de Eiffeltoren van Modena heet 
Torre Ghirlandina, voor de mooiste 
kunstwerken van de stad ga je naar 
Galleria Estense waar o.a. werken van El 
Greco, Velasquez, Tintoretto, Correggio, 
Veronese worden tentoongesteld. 
Reserveren: tafeltje bij Osteria 

11. De een roept 35 kilometer, de 
ander zegt minstens 40. In elk 
geval heeft de stad zo veel kilo-
meter aan portici dat je altijd 
droog, beschut en tamelijk koel 
kunt slenteren. 
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Doorkijkje hier, 
pittoresk straatje 

daar... Op elke hoek 
valt wel iets 

fotogenieks te zien
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4. Ga naar Café Pasticceria 
Gamberini voor koffie met iets 
zoets of een lekkere cocktail (na 
18.00 uur). gamberini.eu 5. Cin cin. 
Proosten met een frisse scropi-
no, negroni of Aperol Spritz. 
6. Bolpetta is een modern res-
taurant met hartige en zoete 
balletjes. bolpetta.com 7. Het 
sprookjesachtige stadshart van 
Parma. 8. Van die tafereeltjes 
die aan Venetië doen denken.   
9. Italiaanse klassieker: insalata 
caprese. 10. Piazza Maggiore.
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Francescana. Het sterrestaurant van de 
charismatische Massimo Bottura (zie 
Chef’s table aflevering 1, op Netflix) die 
het zomaar aandurfde om de Italiaanse 
keuken te vernieuwen. 
osteriafrancescana.it

  Parma
Kopen: parmaham en Parmezaanse kaas.
Kijken: in het sprookjesachtige centrum 
kijk je je ogen uit naar de burchtachtige 
kathedraal Palazzo della Pilotta en het 

betoverende baptisterium. En dan vind 
je in de autoluwe straatjes ook nog een 
karrevracht aan bars en boetieks.

Rondje om de kerk
Basilica di San Petronio, de grote kerk 
aan het Piazza Maggiore, heeft glanzen-
de kerkschatten, maar zijn meest intri-
gerende bezienswaardigheid is de vloer 
waarin een enorme zonnewijzer is ver-
werkt. Eenmaal buiten lokken de bars 
onder de bogen van het grote plein. Is 
het terrasjesweer, verover dan een tafel-
tje aan de achterkant van de kerk. Hier 
vind je namelijk het charmante Piazza 
Galvani met Zanarini, het grand café 
waar je van caffè tot aperitivo geniet van 
bruisend Bologna. 
antoniazzi.biz/barcaffe/caffe-zanarini

Kanaaltje kijken
In Bologna stikt het van de kanaaltjes. 
Maar omdat het leeuwendeel van het 
middeleeuwse waternetwerk onder de 
geplaveide straten ligt, zie je er bar wei-
nig van. Toch zijn er wel een paar door-
kijkjes met Venetiaans karakter. 
  Het kleine raampje bij Via Piella 16 
biedt zicht op een stroompje.
  Helemaal achter in Opera Caffè e 
Tulipani kijk je uit over een watervalle-
tje. Via Alessandrini 7.
  De rustieke Canale delle Moline zie je 
door raampjes op via Oberdan, via 

Hotel Re Enzo
Dit klassieke driesterrenhotel ligt 
net buiten het voetgangersgebied 
van Bologna, op achthonderd 
meter van Piazza Maggiore en op 
loopafstand van het gezellige 
Saragozza, het wijkje nabij de 
 gelijknamige poort. De kamers zijn 
van alle gemakken voorzien: bad-
kamer, airconditioning, minibar, 
kluis en tv. In het hotel kunnen 
gasten ontspannen in gym, bar en 
restaurant, waar in de ochtend het 
ontbijtbuffet wordt geserveerd.

Inbegrepen
  2x overnachting o.b.v. logies en 
ontbijt
  retourvlucht Bologna vanaf 
Amsterdam, Eindhoven of 
Charleroi

Inbegrepen extra’s
Optie 1: Fico & The City Tour,  
inclusief bezoek aan het grootste 
food themapark ter wereld, Eataly 
World. Alleen op za, zo of ma.
Optie 2: Bologna Card: 48 uur  
gratis toegang tot diverse musea 
en thematische tours, 50%  
korting op een aantal spa’s en  
een gratis stadsplattegrond.

Niet inbegrepen
  reis- en/of annulerings  - 
verze kering
  overige maaltijden en uitgaven 
van persoonlijke aard
  eventuele vluchttoeslagen 
  bijdrage calamiteitenfonds  
€ 2,50 per boeking
  reserveringskosten € 19,50 per 
boeking

 
Prijs en periode 
Vanaf € 199 p.p., met optionele 
verlenging vanaf € 39 p.p.p.n.  
De aanbieding is geldig voor  
reisperiode: 1 augustus t/m 27  
december 2018.

Meer informatie en 
reserveren
Ga naar margriet.nl/bologna of  
bel de reisadviseurs van de Jong 
Intra Vakanties via 0180 - 45 78 
03. Vermeld daarbij de speciale 
reiscodes SVBGAL9 (voor de  
stedentrip inclusief Fico & The 
City Tour) of SVBGAL8 (voor de 
stedentrip inclusief Bologna Card). 

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

-REIZEN

AANBIEDING 
DRIEDAAGSE  

CITYTRIP BOLOGNA 
VANAF

€ 199 P.P.

12. Trattoria dal Biassanot ser-
veert lokale pastarechten, van 
ravioli tot ragù. dalbiassanot.it 
13.  Koffietijd
•  Ristretto: nog net een tikje klei-

ner en straffer dan de espres-
so/caffè 

•  Caffè: voor Italianen de norma-
le bak koffie, die wij in 
Nederland espresso noemen. 

•  Americano: een aangelengde 
espresso 

•  Caffè macchiato: espresso met 
een laagje melkschuim 

•  Cappuccino: espresso + melk + 
dikke laag melkschuim

•  Caffè corretto: espresso + 
likeurtje

Daken van Bologna met de 
koepel van de Santa Maria 
della Vita en de Torre degli 
Asinelli.

12 13

Malcontenti en via Piella.
Op bolognawelcome.com staat de 
Bologna Water Tour met uitleg over de 
waterwerken en een handig kaartje. 
Zoek: Discover > Itineraries > Water.

Openluchtmuseum
Er zijn musea met indrukwekkende ar-
cheologische schatten, met kunst uit de 
middeleeuwen en zelfs een prachtig mu-
seum voor moderne kunst, MAMbo ge-
naamd (mambo-bologna.org). Maar wie 
het oude Bologna wil ontdekken, slaat 
de musea over en gaat naar Basilica 
Santuario di Santo Stefano. Een beeld-
schoon en lieflijk complex van kerken, 
kloosters, graftombes en binnenplaat-
sen. Denk: wandschilderingen, gewel-
ven met sierlijke zuilen. En dat verstopt 
in de oude binnenstad! 
abbaziasstefano.wixsite.com/abbaziasstefano

Buon Appetito
Bestel er nooit ofte nimmer een spaghet-
ti bolognese, want de uitvinders van dit 
overheerlijke pastagerecht noemen dit 
simpelweg ragù en eten het met taglia-
telle. Wist je dat ook tortellini en 
mortadella uit Bologna komen? Proef de 
pastaklassiekers bijvoorbeeld bij 
Drogheria della Rosa, een piepkleine 
trattoria in een oude apotheek (vandaar 
die naam). 
drogheriadellarosa.it
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