
Rondreis Noord-Italië
Gaat jouw hart sneller kloppen van helderblauwe meren, glooiende bergen en
gemoedelijke middeleeuwse steden? Jaag dan 'la dolce vita' na in Noord-Italië!

 TERUG
Wanneer je aan Italië denkt, dan denk je ongetwijfeld aan heerlijke pastagerechten, het

groene heuvelachtige landschap van de regio Toscane, turquoisekleurige zeeën en
historische steden. Italië is een veelzijdig land en zowel jong als oud voelen zich hier
thuis. Ook de Noordelijke regio’s zoals Zuid-Tirol, Piëmont en Lombardije zijn ideale,

geliefde vakantiebestemmingen in de zomer én winter.
 

Hier waan je je tussen de hoge bergen die worden afgewisseld met helderblauwe meren
en authentieke dorpen. En wat ook zo fijn is: je kan Noord-Italië gemakkelijk met eigen

auto vanaf Nederland bereiken. Ideaal voor bijvoorbeeld een rondreis en het biedt veel
vrijheid en flexibiliteit. Natuurlijk is het ook mogelijk om per vliegtuig naar Noord-Italië af
te reizen wanneer je graag een stedentrip wil. Op deze manier bespaar je tijd, zodat je

nog langer van je vakantie kan genieten!
 

Autorondreis langs betoverende meren en glooiende bergen

Lago Maggiore
 

Vanuit Nederland trek je in een rustig tempo met je auto erop uit richting het zuiden van
Europa en doorkruis je de landen Duitsland en Zwitserland. Wil je niet de

standaardroute nemen over de indrukwekkende, maar drukke Gotthardpass? Dan is het
een aanrader om naar de plaats Brig in Zwitserland te rijden en de grens per autotrein
over te steken. De Simplonpass verbindt Brig met het Italiaanse Domodossola. Vooral

voor kinderen is dit een interessante manier om de lange reis wat aangenamer te
maken.

 
Eenmaal aangekomen in de regio Piëmont in Italië vervolg je de route naar het prachtige

Lago Maggiore. Dit fonkelblauwe meer wordt omringd door weelderige historische
paleizen, glooiende bergen, luxe villa’s, hotels en campings. Het fotogenieke meer met

kleurrijke steden zoals Stresa en Verbania biedt genoeg mogelijkheden voor een
onvergetelijke vakantie voor zowel gezinnen als stellen.



Gardameer
 

Waar Lago Maggiore wordt gezien als het meest luxe en het één na grootste meer van
Italië, is het Gardameer het bekendste en grootste meer van Italië. Het Gardameer is

een geliefde vakantiebestemming bij de Nederlanders en dit is vooral te merken aan de
vele kindvriendelijke campings. De omgeving van het Gardameer staat bekend om de

verscheidenheid aan landschappen.
 

De blauwe kleur van het water steekt af tegen de groene kleur van de omliggende
bergen. Daarnaast vind je rondom het meer veel pittoreske, historische steden en

dorpen zoals Bardolino, allen met een eigen karakter en interessante
bezienswaardigheden.

 
Venetië

 
Venetië kan het eindpunt zijn van jouw autorondreis. Of misschien wel het startpunt van
jouw vakantie wanneer je met de auto door Oostenrijk bent gereden. Maar deze stad -
misschien wel één van de populairste bestemmingen in Italië - is ook zeer geschikt voor

een stedentrip of als een excursie wanneer je verblijft aan de Venetiaanse Riviera.
 

In een kleine twee uur vliegen kom je uitgerust aan op de luchthaven van Venetië en heb
je verschillende mogelijkheden om naar het centrum te gaan. Reis in stijl over het water

met de Alilaguna water shuttle. In de stad zijn er genoeg bezienswaardigheden, zoals het
beroemdste plein van Venetië; het beeldschone Piazza San Marco.

 
Dit Middeleeuwse plein wordt omringd door het Dogenpaleis en de Basiliek van San

Marco, maar ook de Torre dell’Orologio uit het Renaissance tijdperk is het bezichtigen
waard. En natuurlijk mag een gondeltocht over de kronkelende rivier Canal Grande, die

een weg baant door de stad, op jouw lijstje niet ontbreken.



Milaan en Verona
 

Ook de steden Milaan en Verona zijn een bezoek waard tijdens je vakantie. Milaan, de belangrijkste stad van
Noord-Italië en de hoofdstad van de regio Lombardije, is een walhalla voor shopliefhebbers. Deze stad

ademt mode en wordt dan ook niet voor niks dé modestad genoemd. Slenter door de straten en over het
Piazza del Duomo, maar maak naast het shoppen ook zeker tijd vrij om cultuur te snuiven. Zo is het

schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ van Da Vinci te bewonderen in de voormalige eetzaal van het
monnikenklooster Santa Maria delle Grazie. Dit iconische stukje kunst is één van de beroemdste

muurschilderingen ter wereld.
 

Plan een dagje Verona in wanneer je verblijft aan het Gardameer om op ontdekkingsreis te gaan door deze
verrassende stad. De stad van Romeo en Julia heeft net zoveel charme als Rome of Florence, maar is een

stuk minder druk. Daarnaast is het een originele bestemming voor een stedentrip.
 

De parels van Zuid-Tirol
 

In Zuid-Tirol, in het noorden van Italië, kom je de imposante besneeuwde bergtoppen van de Dolomieten
tegen. Actievelingen en natuurliefhebbers kunnen hier volop genieten tijdens het beoefenen van diverse

uitdagende sporten.  In de winter is dit een populair skigebied en in de zomer brengen de liften je ook naar
de top, maar wandel of fiets je de berg weer af over de kleine paden. Ondertussen geniet je van de zon op

je gezicht en de prachtige groene en bloeiende alpenweiden.
 

Voor een tussenstop struin je neer in een houten berghut om lokale specialiteiten te ontdekken, zoals
Tiroler speck en kaas onder het genot van een glas witte wijn gemaakt van druiven uit de streek.

 
Ben je toe aan een dag rust? Slenter dan door Bolzano, de bruisende hoofdstad van de provincie Zuid-Tirol.

In deze stad lopen de Italiaanse en Duitse cultuur naadloos in elkaar over.
 
 


