
Italië
Het land van passie, pasta en plezier! Het land met prachtige zandstranden, maar ook grillige
kusten. Het land met haar rijkdom aan cultuur en archeologisch schatten. Zelfs de wijnliefhebber
komt in Italië helemaal niets tekort; Italië wordt al decennia als beste wijnland bestempeld!
 TERUG
Ben je op zoek naar een veelzijdige vakantie? Geen land biedt zo veel als Italië: laat je verrassen
door de culturele en culinaire hoogtepunten, ontdek de fraaie historische steden die het land rijk is,
ontspan volledig op de verschillende strandbestemmingen en ontdek de rijke, vaak ongerepte,
natuur. 

Rondreizen per auto en bus

Italië leent zich uitstekend voor een rondreis met de auto of per trein. Je persoonlijke reisadviseur
kan je diverse kant-en-klare reizen aanbieden. Dit houdt in dat je per bus door Italië vervoerd
wordt, maar ook dat je per vliegtuig arriveert en dat de huurauto al bij de luchthaven staat. Je rijdt
zodoende zelf naar je logeeradressen.

Je kunt ook een reis speciaal op je persoonlijke behoeften laten samenstellen. Umbrië combineren
met Toscane? Geen probleem. Je bezoek aan Sicilië combineren met een cruise vanuit Palermo?
Alles kan! Onze reisadviseurs zoeke het allemaal voor je uit.



Campings, hotels en villa's

Doordat wij speciale afspraken hebben met touroperators en tevens met accommodaties ter
plaatse, kunnen we je altijd iets bijzonders bieden tegen een mooie prijs. Wil je graag naar Italië
met je hele familie om iets te vieren en is een lange, goedgevulde tafel in de tuin van een villa
onder de olijfbomen een grote wens? Wij laten je droom graag uitkomen!

italie landschap

Steden

Rome; een stad van fluitende Italianen en flanerende signorita's! Een koffie op de Piazza Navona,
een muntje in de Trevifontein en een bezoekje aan de Paus. Een trip naar Rome is als "weer
verliefd worden op het leven”. We weten precies waar de leukste hotels te vinden zijn en waar de
meest bijzondere excursies te boeken zijn. Een openbaar vervoer-kaart? Een entreeticket voor
Vaticaanstad? Wij regelen alles tot in de puntjes voor je. 

Tip: Combineer eens een stad met de kust. Zo is Napels perfect te combineren met met een
bezoek aan de Amalfi kust, waar je mond steeds verder open valt om iedere nieuwe bocht!
Schoonheid als op een schilderij van een oude Italiaanse meester!

Daarnaast zijn Venetië, Florence en Pisa allemaal geweldige steden vol kunst, prachtige
historische gebouwen en goede restaurants.
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Italie veelzijdig land

Eten

Wat we overal ruiken kunnen we ook eten. De kruiden worden volop gebruikt in de maaltijden die
geserveerd worden. Iedere maaltijd is smaakvol, overdadig en even vers. Men kan kreeft en
mosselen op Italiaanse wijze eten. Echter, een biefstuk van één van de vele biologische boerderijen
is ook niet te versmaden. Groenten en fruit smaken ook nog naar dat wat wij wellicht van 'vroeger'
gewend zijn. De wijnen worden voornamelijk biologisch geteeld en een bezoek aan een prachtige
wijnproeverij - waarvan en meerdere zijn - mag zeker niet ontbreken! Overal worden ook kazen
aangeboden. Men eet met name veel geiten- en schapenkaas.

Tot slot

We kunnen luxe hotels voor je regelen, maar ook de populaire agriturismo's zijn via ons boekbaar. Een
rondreis op maat stellen we met veel plezier samen. Onze kennis van Italië delen we graag. Hierbij, tot slot,
nog drie tips voor een onvergetelijke vakantie in Italië:

Tip 1: Eet altijd daar waar de Italianen eten; daar is de prijs goed en het eten voortreffelijk! (vaak is dat een
zogenoemde trattoria.)

Tip 2 : Probeer een paar woordjes Italiaans te leren voorafgaand aan je reis. Je zult merken dat dit deuren
opent die anders vaak gesloten blijven!

Tip 3 : Denk aan de siesta want doorgaans zijn alle winkels gesloten. Zelfs al verblijf je in een toeristisch
gebied, de siesta is heilig!

Ci vediamo in Italia!


