GRANTURI S SIMO

nieuws & tips voor Italië-liefhebbers

Samenstelling en teksten Karolien Koolhof en ynske plas

Het echte Italië
Ag ri t uri s m o re i s d o o r C a mpa nië , C a l a b rië e n Ba s il i cata

De Nederlandse Jeannine Seghers en Roberto
Joannes bezochten in hun leven heel wat
agriturismo’s. De contacten die ze daarbij
legden en de vrienden die ze maakten
inspireerden hen om op maat gemaakte
reizen langs agriturismo’s op te zetten: Gigi
Travel was geboren. Een van de favorieten
van het tweetal is een vijftiendaagse
autorondreis door Campanië, Calabrië en

Basilicata. Tijdens deze reis verblijft u in
kleinschalige agriturismo’s die persoonlijk
door Jeannine en Roberto zijn bezocht en
uitgekozen. Onderweg passeert u beziens
waardigheden als de Sassi di Matera en de
kleurrijke Amalfikust. De reis is, zoals alle
reizen van Gigi Travel, volledig naar smaak
aan te passen wat betreft verblijfsduur en
overnachtingsmogelijkheden. Jeannine: ‘Op

deze manier maak je pas echt kennis met de
Italiaanse cultuur, in een prachtige omgeving
met olijfbomen, wijngaarden, bossen en
bergen. Ver van het massatoerisme.’
GIGI TRAVEL, MAASDIJK 37, WIJK EN AALBURG,
TEL. 0416 696605, www.gigitravel.nl. 15-DAAGSE
RONDREIS CAMPANIË, CALABRIË EN BASILICATA, VERTREKDATA IN OVERLEG, PRIJZEN VANAF € 492 PER PERSOON
OP BASIS VAN LOGIES EN ONTBIJT, EXCLUSIEF VLUCHT.
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GRANTURISSIMO

Allround Sardinië

SAY CHEESE

Het familiebedrijf Perenzin Latteria maakt al generaties lang
prijswinnende kazen en boter. Sinds dit voorjaar is het mogelijk om
zelf op ontdekkingstocht te gaan bij de zuivelfabriek, volgens de
nieuwe Tavola & Bottega-formule. Hierbij kunnen de zuivelproducten
worden ingekocht, maar er kan ook van geproefd worden in de Cheese
Bar en het restaurant. Naast klassiekers als ricotta en geitenkaas kunt u
ook specialiteiten als de piccolo fiore di bufala proberen. Zo weet u zeker
dat u de allerlekkerste producten mee naar huis neemt – in veel
gevallen ook nog eens 100% biologisch.
PERENZIN LATTERIA, VIA CERVANO 85, BAGNOLO DI SAN PIETRO DI FELETTO,
TEL. +39 043 834874, www.perenzin.com.

Sardinië heeft veel te
bieden op het gebied van
zowel cultuur als natuur.
Tijdens de twaalfdaagse
autorondreis van Rebel
Travel kunt u het eiland op
eigen tempo ontdekken.
Met een speciaal voor u
samengestelde route
verkent u iedere dag met
uw eigen auto een stukje
Sardinië. Wat te denken
van bedevaartsoord San
Salvatore, bekend van de
diverse spaghettiwesterns
die er werden opgenomen,

om maar wat te noemen?
REBEL TRAVEL, COMENIUSSTRAAT 16,
ALKMAAR, TEL. 072 7513777,
www.rebeltravel.nl.
12-DAAGSE FLY-DRIVE NAAR
SARDINIË, VERTREKDATA EN
PRIJZEN IN OVERLEG.

Landelijk Rome
Ag ri t uri s m o aa n he t Ma r t i g n a n ome e r

Vijfsterrenuitzicht
Gelegen in de glooiende
heuvels boven het
schitterende Florence kijkt
het hotel Villa San Michele
uit over de oude Italiaanse
cultuurstad, met de Duomo
als herkenbaar punt aan de
horizon. Het gebouw, dat
vroeger dienstdeed als
klooster, is ontworpen door
grootmeester Michelangelo
zelf. Voor wie zijn dagen
graag in volledige privacy
wil doorbrengen, zijn er de
Garden Suites, met privé
tuin. Naast de vele voor
zieningen voor volwassenen
is ook gedacht aan vermaak
voor kinderen, zodat ook
gezinnen er een onbezorgde
vakantie kunnen beleven.
VILLA SAN MICHELE, VIA DOCCIA 4,
FIESOLE, TEL. +39 055 567 8200,
www.villasanmichele.com.
VANAF € 550 PER KAMER PER NACHT.
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Your home in country Rome, zo luidt de omschrijving van
agriturismo Potrero Grande. Gelegen aan het Martignano
meer heeft de boerderij een enorm stuk grond tot zijn
beschikking waar verschillende outdooractiviteiten mogelijk
zijn. Zo kunt u er onder meer paardrijden, kanoën,
waterfietsen en zeilen, en dat allemaal tegen de
schilderachtige achtergrond van Lazio. Op een steenworp
afstand liggen verscheidene natuurparken en historische
plekjes, zoals het Valle del Treja-park en het Romeinse
amfitheater van Sutri. Potrero Grande beschikt over negen
smaakvol ingerichte appartementen, waarbij de warme
boerderijsfeer is behouden. Ieder appartement heeft een
woonkamer, een slaapkamer en een keuken. Komt u met een
grote groep? Het is ook mogelijk de hele villa te huren, voor
een onvergetelijke vakantie.
POTRERO GRANDE, LOCALITÀ MARTIGNANO, ZONA LIX POLLINE MARTIGNANO,
ROME, TEL. +39 339 3870852, www.potrerogrande.it.
VANAF € 700 PER WEEK.

