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Authentiek Apulisch

Neonkleuren domineren het modebeeld
van deze zomer. Voor wie het toch nog
enigszins rustig wil houden is deze jurk
van Pinko een optie: een vrouwelijke
snit in beschaafd beige, maar met
neonkleuraccenten aan de bovenkant
en in de taille.

IN EEN MIDDELEEUWS FORT

Overnachten in een historisch
kasteel dat is uitgehouwen in de
rotswanden van Acquasanta
Terme, middenin Le Marche. Dat
kan in Castel di Luco. Het fort
stamt uit de vroege middeleeuwen en wordt nu beheerd door de jonge eigenaren Laura en
Francesco. Zij hebben de vesting omgetoverd tot een hotel dat van alle
gemakken is voorzien, waarbij veel authentieke details zijn behouden.

PINKO-JURK MALIBU, PRIJS € 325, VERKOOPINFO VIA
WWW.PINKO.IT.

OVERNACHTEN IN EEN TRULLO

In Puglia, de regio die door sommigen liefkozend
het tweede Toscane wordt genoemd, staat de
romantische Trullo Vallegna te pronken. Dit
authentieke kegelvormige landarbeidershuisje ligt
middenin de Valle d’Itria, waar u omgeven wordt
door een prachtig landschap en volledige privacy
geniet. Met de duizenden trulli verspreid over de
vallei ademt het gebied een idyllische sfeer. Trullo
Vallegna heeft een gunstige ligging, tussen de
olijfgaarden en de zandstranden en vlakbij het
pittoreske dorp Ostuni en de Adriatische Zee. Het
tweepersoonshuisje is uitgerust met alle comfort,
voor zowel buiten als binnen; alles wat u nodig
hebt voor het dolce far niente!
TRULLO VALLEGNA, VALLE D’ITRIA, WWW.OSTUNI.NL.
VANAF € 330 PER WEEK.
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Voor motorrijders die zijn uitgekeken op de vlakke
Nederlandse wegen kan Noord-Italië uitkomst
bieden. Zowel de Dolomieten als de Alpen, maar
ook het gebied ten westen van het Gardameer
heeeft vele steile bergpassen die door veel
motorrijders als een uitdaging worden gezien.
MRV-Europa biedt geheel verzorgde
motorvakanties naar deze gebieden, waarbij het
ook mogelijk is rijvaardigheidstrainingen te volgen.
Iedere rit wordt begeleid door ten minste twee
professionele motorrijders. Alle ritten worden
gefilmd vanaf de motor voor een persoonlijke
dvd van de hele reis.
MRV-EUROPA, WILHELMINASTRAAT 36, BELFELD, TEL. 077 8795115, WWW.MRV-EUROPA.NL. 8-DAAGSE
MOTORREIS ITALIË, VERTREKDATA IN OVERLEG, PRIJS VANAF € 550 P.P. OP BASIS VAN HALF PENSION.

LOCALITÀ CASTEL DI LUCO, 63040 ACQUASANTA TERME, TEL. +39 0736 802319,
WWW.CASTELDILUCO.COM. VANAF € 155 PER KAMER PER NACHT, INCLUSIEF ONTBIJT.

KOFFIETIJD
Een zak koffiebonen kun je na
gebruik weggooien, maar de
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Luxemerk Bvlgari heeft niet alleen mooie accessoires, maar ook
prachtige hotels, geheel in eigen stijl. De Italiaanse telg is gevestigd
in het centrum van Milaan, omgeven door een privétuin, inclusief
spa en meditatieruimte. Een oase van rust temidden van de drukte
van de stad. Het hotel heeft 58 riante kamers en suites, strak en
ruimtelijk ingericht. Naast een restaurant zijn er onder meer een
bar en een loungegedeelte met een kleine bibliotheek en exposities
van hedendaagse kunstenaars. De medewerkers staan voor u klaar
om extra service te bieden, zoals een personal training of een
cosmetisch consult. Met een van de luxe auto’s van het hotel, zoals
een Lamborghini of een Maserati, verlaat u het hotel immer in stijl.
Ook beschikt het hotel over een
helikopter, waarmee u een
culturele tour kunt maken.
BVLGARI HOTEL, VIA PRIVATA FRATELLI
GABBA 7B, MILAAN, TEL. +39 028 058051,
WWW.BULGARIHOTELS.COM. VANAF
€ 610 PER KAMER PER NACHT.

bedenker van de Italian Coffee
Handbags liet zich erdoor
inspireren en maakte er tassen
van, zoals deze opvallende
hoes voor een tabletcomputer.
Niet alleen goed voor het
milieu, maar ook een originele
eyecatcher voor onderweg.
GENOVA COPERTINA - BELINDA CAFFE
GIALLO, PRIJS € 17,95, VERKOOPINFO VIA
WWW.ITALIANCOFFEEHANDBAGS.NL.

KUREN EN BRIDGEN

L UX UEUS G E NIE T E N IN M O N T E G R O T T O

Montegrotto Terme is een kuuroord
in Noord-Italië. Ivory Travel koos het
vijfsterrenhotel als bestemming voor
zijn twaalfdaagse wellness- en
bridgereis. Cultuur- en bridgeliefhebbers worden in Grand Terme
helemaal in de watten gelegd met
spabehandelingen, een bezoek aan
een opera en een bridgedrive. Iedere
dag is vrij te besteden, maar de
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reisorganisatie heeft wel tal van tips
voor excursies en activiteiten. Zo weet
u zeker dat u het optimale uit uw
verblijf haalt.
IVORY TRAVEL, RODE KLAVER 127, UITHOORN,
TEL. 0297 532927, WWW.IVORYTRAVEL.NL.
12-DAAGSE WELLNESS- EN BRIDGEREIS NAAR
MONTEGROTTO TERME, VERTREK 27 AUGUSTUS,
PRIJS € 2087 PER PERSOON OP BASIS VAN VOL
PENSION, INCLUSIEF VLUCHT EN ÉÉN EXCURSIE.

Iedere toerist kent de Duomo en de Galleria
dell’Accademia, maar wat zijn nu de echt
leuke, onontdekte plekjes van Florence voor
deze zomer? Vijf tips van de Stedenman.
U Beklim de Torre di San Niccolò
Deze toren torent hoog boven de wijk San
Niccolò uit. Sinds de zomer van 2011 kunnen
bezoekers van 1 juli tot en met 1 oktober aan
het einde van de middag genieten van een
prachtig uitzicht over de stad.
U Bekijk Dino’s ‘van vlees en bloed’
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
Dinosauriërs van vlees en bloed in het
Natuurhistorisch Museum hebben dino’s
op ware grootte een plekje gekregen in

FOTO: JON RAWLINSON

K>?;@::GODB:G>C;ADG:C8:

de botanische tuinen en de zalen van het
museum. Leuk voor de kinderen!
U Ga naar de voorstelling Tutto Dante
Vanaf 20 juli vormt het Piazza di Santa Croce
het toneel voor de onemanshow van
regisseur en acteur Roberto Benigni.

Twaalf avonden achtereen brengt hij een vers
uit Dantes La Divina Commedia ten gehore,
iedere avond een ander. Dante zelf houdt
vanaf zijn plek voor de Santa Croce toezicht
op de uitvoering van zijn bekendste werk.
U Bekijk een film in de open lucht
Zodra de zon ondergaat, kunt u bij Fortezza
da Basso terecht voor de nieuwste films (wel
vaak in het Italiaans).
U Ontdek groen Florence
Achter het enorme Palazzo Pitti gaan de
Boboli-tuinen schuil. Duik met een boek in de
schaduw van een pijnboom of neem een
kijkje bij de kunstwerken die er te zien zijn.
MEER INFORMATIE EN TIPS: WWW.FLORENCE-NU.NL.
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