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Samenstelling Matthias Vanheerentals

Op verkenning met de Ape Calessino

Exquise ligging en
keuken in II Pellicano
De onafhankelijke reisorganisator Caractère heeft in zijn nieuwste
gids het vijfsterrenhotel Il Pellicano geselecteerd. Het is een
bijzonder elegant verblijfshotel op het Toscaanse schiereiland
Monte Argentario, een aanrader door zijn betoverende ligging en
topkeuken. De keuken kreeg maar liefst twee Michelinsterren.
Pittig detail: dit hotel was het liefdesnest van de Britse legerpiloot Michael Graham en de Amerikaanse jetsetster Patsy Daszel.
Ze werden in de jaren 1950 vurig verliefd op elkaar. De vonk
sloeg destijds over op Pelican Point, een sprookjesachtige kaap in
Californië.
Meer info: www.caractere.be.

In Toscane snor je voortaan rond met een Ape Calessino. Via themaritten die vertrekken
vanuit San Gimignano, maak je een lus langs de mooiste plekjes van de regio. Een uiterst
budgetvriendelijke manier om met het gezin het landschap te verkennen. Passagiers
hoeven geen helm te dragen. En de Ape Calessino is altijd omnium verzekerd, terwijl de
Vespa op dat vlak weleens voor verrassingen kan zorgen. Zo kun je met een gerust hart de
puurheid van Toscane opsnuiven en ontdekken. Foto’s nemen tijdens de tocht wordt ook
veel makkelijker. De organisatie Made in Italy Travel werkt samen met een aantal geprivilegieerde partners - B&B’s, agritoerisme of hotelverblijf - waarbij je een Ape Calessino
kunt huren, met roadbooks voor minimaal vier overnachtingen en vier tours.
Meer info: tel. +39 340 656 87 54, info@madeinitalytravel.com.
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Logeren in een zeventiende-eeuws landhuis
Reisorganisatie Thomas Cook selecteerde een statig
landhuis uit de zeventiende eeuw op het Toscaanse
platteland. Het landhuis werd schitterend verbouwd
door de familie Giambi en telt vijf appartementen,
allemaal met houten meubelen, een terracotta vloer
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en airconditioning. Een openluchtzwembad en groot zonneterras omgeven door wijngaarden en olijfbomen maken
het plaatje compleet. Geen zin om achter het fornuis te
kruipen? Geen probleem, ter plaatse kun je een ontbijtbuffet en diner boeken. De olijfolie en wijn van eigen
productie moet je zeker proeven. Het landhuis ligt aan de
voet van de bergen, op enkele kilometers van het aantrekkelijke Pistoia. Met de wagen ben je vrij snel in Firenze (30
kilometer) of Pisa (45 kilometer).
Meer info: www.thomascook.be.

Genieten van
wijn en rust
in B&B Antinori
Reisorganisatie Zamonaro Villa’s nam
recent B&B Antinori op in haar bestand.
Dit logeeradres met achttien B&Bkamers ligt in een mooi domein midden
in de Chianti-wijngaarden. De eigenaar
produceert uitstekende wijnen die
wereldwijd gerenommeerd zijn, en dat
doen ze daar al 26 generaties lang. Elke
kamer draagt trouwens de naam van
een druivensoort. Je geniet er van de
pracht van het landschap en de rustige
omgeving. Het zwembad met uitzicht
over de wijngaarden maakt je verblijf
nog aangenamer. Voor je ontbijt en
diner trek je naar de trattoria van het
domein. Bovendien kun je de nieuwe
wijnkelders van de eigenaar in Bargino,
drie kilometer verderop, bezoeken. Wijn
proeven is uiteraard ook mogelijk. De
bed and breakfast vormt een goede
uitvalsbasis om de Chiantistreek te
verkennen, zoals Greve in Chianti (10
kilometer) en Castellina in Chianti (20
kilometer), of steden als Firenze (30 kilometer), San Gimignano (35 kilometer),
Prato (50 kilometer), Siena (60 kilometer) en Pistoia (70 kilometer). Voor de
sportievelingen: de golfterreinen van
Ugolino liggen op 20 kilometer.
Meer info: www.zamorano-villas.be.
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Anders Reizen organiseert
culinaire reizen naar Toscane
Anders Reizen organiseert de komende maanden verschillende reizen naar Elba, een eiland dat bij Toscane
hoort. Tijdens een wandelreis van 14 tot 23 mei en van
17 tot 26 september combineer je Elba met een minder
bekend stukje Toscane: de Maremma. Interesse in de
culinaire traditie van de regio? Dan is een kook- en
wandelreis in groep (van 7 tot 14 juni), waarbij je de
omgeving verkent tijdens niet te zware wandelingen en
deelneemt aan kookworkshops, misschien iets voor jou.
Wil je enkel de stapschoenen aantrekken, ga dan mee
op een groepswandelreis door Zuid-Toscane van 10 tot
20 juli. Liever niet in groep op stap? Een individuele
wandelreis in het Chiantigebied, die je onder andere
langs San Gimignano en Siena brengt, is ook mogelijk.
De dagwandelingen vertrekken vanuit drie verschillende
verblijfplaatsen.
Meer info: www.andersreizen.be.

Ontdek
de charmes
van Cortona

I

n het oosten van Toscane, op een boogscheut
van Arezzo en het Trasimeno-meer, ligt Cortona.
Het is een van de oudste stadjes van Toscane,
waar zowel de Romeinen als de Etrusken hun sporen
hebben achtergelaten. De organisatie Case di Charme
selecteerde er een leuke bed and breakfast in het historische hart van Cortona. De landelijk ingerichte B&B
opende de deuren in 2013. De gastvrije eigenaars
verwelkomen je hartelijk in een warme sfeer. Hier verblijven voelt een beetje als thuiskomen. Met slechts
drie dubbele kamers, een gezellige zitkamer en een
heerlijk ontbijtbuffet met zelfgebakken koekjes
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verblijf je in een waar pareltje. Cortona ligt op de
flank van de Monte Egidio en een bezoek zal je flink
wat zweet kosten. Maar het is de moeite waard om de
geplaveide, steile middeleeuwse steegjes en trappen
te trotseren: je geniet van verreikende panorama’s
over het weidse dal van de Tiber. Een bezoek aan een
van de vele kerken of musea is eveneens een aanrader. Bovendien herbergt het oude, middeleeuwse
stadscentrum een heleboel kleine, leuke winkeltjes,
pleintjes, terrasjes en restaurants.
Meer info: Case di Charme, tel. +32 (0)472/52 84 00,
www.casedicharme.be.
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Stad aan de ridders
Eind juni staat Arezzo helemaal in het teken van de middeleeuwen. Topevent van het historische festival is het
steekspel der Saracenen (Giostra del Saracino), op de laatste
zondag van de maand. De verschillende buurten van de stad
nemen het tegen elkaar op, de ruiters dossen zich uit in

middeleeuwse kostuums en het centrum baadt in de kleuren,
geluiden en smaken van weleer.
Meer info: www.giostradelsaracino.arezzo.it.
Tickets voor een zitplaats op de tribunes kun je reserveren
via e-mail: giostradelsaracino@comune.arezzo.it.

Nieuw golfhotel in Toscane
Toscane is een nieuw golfhotel rijker. Het Cordial Golf Residence Il Pelagone (vier sterren)
werd geselecteerd door Exclusive Destinations, een referentie voor luxevakanties in
België. De aangename golfresidentie ligt in een
uitgestrekte, rustige groenzone te midden van
het idyllische Zuid-Toscaanse Maremmalandschap, op 40 minuten van Siena. Er zijn 123
comfortabele appartementen van één of twee
slaapkamers. Perfect geschikt dus voor een
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familievakantie. Het hotel biedt ook interessante golfpakketten aan (bijvoorbeeld:
7 overnachtingen + ontbijt en diner, dranken
niet inbegrepen + 3x greenfee 18 holes in Golfclub Toscana, trolley inbegrepen, + 1x greenfee
18 holes in Golfclub Punta Ala, + 1x greenfee
18 holes in Golfclub Saturni). Je krijgt gratis
toegang tot de drive range. Transfers naar
golfterreinen zijn niet inbegrepen.
Meer info: www.exclusive-destinations.be
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In het zog
van Ferrari
Ben je een auto- en motorraceliefhebber? Dan
moet je zeker een bezoekje brengen aan het
circuit van Mugello, ongeveer 35 kilometer ten
noordoosten van Firenze. Het circuit is 5.000
meter lang en telt een vijftiental bochten. Op
de rechte stukken worden snelheden tot 330
kilometer per uur gehaald. Het is een van de
mooiste en veiligste racecircuits ter wereld en
doet bovendien regelmatig dienst als testbaan
voor het F1-team van Ferrari. Als je hart klopt
voor oldtimers, noteer dan 25 tot 27 april in je
agenda. Dan vindt er de Mugello Classic (vroeger
de Imola Classic) plaats. Van 30 mei tot 1 juni
kun je er gaan kijken naar de Moto Grand Prix
van Italië.
Meer info: www.mugellocircuit.it,
www.italy-moto-gp.com.
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lezersverhalen
oproep
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De wondere wereld
van Ferragamo

Schoenen- en modeliefhebbers, ga nog snel naar één adres: het
Palazzo Spini Feroni in Firenze. Tot 31 maart kun je er de tentoonstelling ‘The Amazing Shoemaker – Fairy tales and legends
about shoes and shoemakers’ bezoeken. De expo vertelt het
levensverhaal van ontwerper Salvatore Ferragamo, waarin dromen
en mode perfect met elkaar verweven worden. Oude en nieuwe
kunstwerken (speciaal gemaakt voor de gelegenheid), boeken,
animaties, filmpjes... gidsen je door de wereld van de Italiaanse
modeheer. Zo tekende de befaamde striptekenaar Frank Espinosa

een stripverhaal over Ferragamo’s leven. Mauro Borelli maakte de kortfilm ‘White Shoe’, een prent met enkele speciale
anekdotes. Je komt onder andere te weten dat Ferragamo als
kleine jongen een hele nacht doorwerkte om witte schoentjes
te maken voor de communie van zijn zusjes. Zijn ouders hadden het geld niet om feestschoeisel kopen.
Meer info: www.museoferragamo.it.
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