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Om met de woorden van een trotse 
VVV-directeur te spreken: “Als je de 
Marche bezoekt, krijg je er de hele we-
reld bij cadeau”. Misschien wat over-
dreven, maar toch. Met aan de ene kant 
bergen van boven de 2000 meter heeft 
deze streek ook prachtige gevarieerde 
stranden. Naast al het landschappelijke 
schoon biedt de Marche ook de ideale 
combinatie van gastronomie, waarbij de 
vele prachtige wijnen, een indrukwek-
kende cultuur en historie niet vergeten 
mogen worden.

Dit deel van Italië kent een lange en 

boeiende geschiedenis. De eerste 
bewoners waren de Piceni, die 
later opgingen in het Romeinse 
volk. De namen van bijvoorbeeld 
de provincie Ascoli Piceno en de 
Albergo Piceno herinneren nog 
aan deze roemruchte volksstam. 
In de 15e eeuw kwam de Mar-
che, onder Federico Montefeltro, 
wiens hof in Urbino een belang-
rijk Europees cultureel centrum 
was, tot grote bloei en dat is nog 
duidelijk te zien in steden als Ur-
bino, Macerata, Fermo en Ascoli 
Piceno. Beroemde kunstenaars 

en belangrijke historische figuren zagen 
hun eerste levenslicht in de Marche. 
Om maar enkele voorbeelden te noe-
men: de operacomponist Gaspare Spon-
tini, de componisten Giovanni Battista 
Pergolesi en Gioachino Rossini, de 
beeldende kunstenaar Rafaël, Frederik 
II von Hohenstaufen en de dichter Gia-
como Leopardi.

ís Italië

De Marche is het meest authentieke gewest van Italië, centraal 
gelegen in het midden van ‘de laars’. De regio is verdeeld in  
5 provincies, waar in totaal ruim anderhalf miljoen mensen 
 wonen. De Marche is gelegen tussen de heuvels en bergen van 
de Apenijnen en de Adriatische Zee.

De Marche
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het culturele erfgoed zich weerspiegelt 
in verrassende bibliotheken, archieven, 
musea en theaters. Daarnaast liggen er 
over de hele Marche verspreid een groot 
aantal kerken, kloosters en abdijen. Het 
roemrijke verleden wordt ook geïllus-
treerd in de vele burchten, kastelen en 
vestingwerken.

Het roemrijke 
verleden wordt 
geïllustreerd in 
de vele burchten, 
kastelen en 
vestingwerken

In de Marche zijn nog steeds zo’n 70 
goed geconserveerde en gerestaureerde 
historische theaters te vinden, die zo 
goed als allemaal uit de 18e en 19e da-
teren. Stuk voor stuk bouwkundige 
juweeltjes!
Gastronomisch biedt de Marche een 
grote variëteit. Beroemd zijn de diverse 
vissoepen langs de hele kust. Landin-
waarts zijn niet alleen de truffels, de 
bergkazen, de bekende hammen en de 
vele soorten salami hun paradepaardjes. 
Absoluut het proeven waard zijn de zo-
genaamde “olive ascolante” (met vlees 
en kruiden gevulde olijven).

De redactie van BetweenBusiness-travel 
bezocht het zuidelijk deel van de Mar-
che, dat tussen de Adriatische Zee en de 
prachtige natuurgebieden van onder-
meer de Monti Sibillini ligt
Uitvalsbasis was de hoofdstad van de 
gelijknamige provincie Ascoli Piceno. 
Een bezoek én een verblijf hier is meer 
dan de moeite waard!

Ascoli Piceno
Om een indruk te krijgen van dit mid-
deleeuws aandoende stadje, is het een 
must om neer te strijken op het Piazza 
del Popola, met recht het mooiste plein 
in deze regio genoemd.
Met haar torens en de prachtige met 
travertin beklede gebouwen behoort 
Ascoli Piceno tot de meest gedenkwaar-
dige middeleeuwse stadjes van Italië.
In deze stad ‘met de honderd torens’  

vinden we naast Gotische- en Romaan-
se sporen, ook prachtige Romeinse 
overblijfselen, zoals bijvoorbeeld het 
rechthoekige Asculum Picenum.
Het Palazzo dei Capitani del Popolo aan 
het Piazza del Popolo dateert uit de 13e 
eeuw. Tussen 1262 en1549 werd er ge-
bouwd aan de strak Gotische kerk San 
Francesco.

Verderop staat de uit de 13e eeuw da-
terende San Pietro Martire Dominica-
nenkerk. Aan dezelfde straat – de Via 
Cairoli – bevindt zich ook de 11e eeuwse 
Santi Vicenzo e Anastasio, met een in-
teressante crypte. En wie werken van 
Titiaan en Alemanno wil bewonderen, 
die zet koers naar de Pinacotera Civica.

Ripatransone
Net buiten het stadje, op de top vande 
omringende heuvels ligt het Relais del 
Colle (www.relaisdelcolle.it).
De uit noord Italië afkomstige eigena-
ren, de familie Weiszflog, kochten hier 
destijds een ruïne met veel grond er 

omheen. Zij hadden een vooruitziende 
blik: het restaurant, dat de familie hier 
vestigde, moest volledig selfsupporting 
zijn. Groente, fruit en kruiden uit eigen 
tuin en vlees van het grazende vee op de 
eigen weilanden. Het restaurant werd 
in de loop der jaren uitgebreid met zes 
hotelkamers. Relais del Colle, dat over 
de hele wereld bekendheid geniet, staat 
tegenwoordig onder leiding van Patrizia 
Weiszflog, een van de meest milieube-
wuste horecaondernemers van onze 
tijd. Voor gasten, die van rust, ruimte, 
wijdse uitzichten en voortreffelijke ori-
ginele maaltijden en wijnen houden, 
een absolute aanrader!

Naast de hotelkamers heeft Relais del 
Colle ook een appartement met twee 
slaapkamers en 2 badkamers voor 
gasten beschikbaar, die liever in het 
centrum van het middeleeuwse Ripa-
transone willen verblijven. 

Recanati
Zoals zoveel dorpen en steden in dit 
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Meer info: 

www.turismo.marche.it

Materiaal online: http://www.tu-
rismo.marche.it/tabid/479/Default.
aspx  (als pdf te downloaden in 
Engels, Frans en Duits).

deel van de Marche, ligt ook Recanati 
op een bergtop. Hier wordt als het ware 
het levensverhaal van de dichter Gia-
como Leopardi verteld. De herinnering 
aan deze grote dichter is ook tastbaar 
in de bibliotheek van Casa Leopardi, 
waar meer dan 20.000 boeken bewaard 
worden, verzameld door de vader van 
Giocomo, graaf Monaldo.

In het centrum van dit authentieke 
stadje is het Galley Hotel gevestigd. 
Het hotel dat tot het beste van de regio 
behoort, beschikt over 168 kamers, een 
restaurant en het populaire Café Opera. 
Hoewel het Galley Hotel prijstechnisch 
bereikbaar is voor elke doorsnee toerist, 
werd het onlangs geheel afgeschermd 
voor belangstellende gasten, omdat een 
van de sjeiks uit Dubai het hele huis 
voor zichzelf en zijn gevolg opeiste.

Het Galley Hotel is erg populair onder 
Nederlandse gasten. (www.ghr.it)

Macerata
Deze plaats is een van de vijf provinciale 
hoofdsteden in de Marche. Tot de een-
wording van Italië in 1861, maakte deze 
stad deel uit van het Vaticaan. In het be-
gin van de 16e eeuw vestigden zich hier 
dan ook veel ambtenaren en politici.
Macerata is nog steeds een rijke land-
bouwgemeente en heeft zich tevens ont-
wikkeld tot een belangrijke universiteits-
tad, met een van de oudste van het land.
Macerata – oorspronkelijk ontstaan uit 
twee dorpen – telt zo’’n 2400 inwoners 
plus 6000 studenten, afkomstig uit Ita-
lië, de Verenigde Staten en China.
We vinden hier ondermeer de kleinste 
basiliek ter wereld, gebouwd uit dank-
baarheid toen er in de 15e eeuw een 
einde kwam aan de pestplaag.
Het oude historische centrum bevindt 
zich op de heuveltop. Vanaf de 16e 
eeuwse stadsmuren gaan alle wegen 

omhoog naar het centrum met 
bijvoorbeeld het Palazzo Buon-
accorsi met meesterwerken 
uit ondermeer de 18e eeuw. In 
het centrum, waar ook het bij 
liefhebbers beroemde Sferiste-
rio Opera Festival plaatsvindt, 
vind je tevens het theater Lauro 
Rossi en de Loggia dei Mer-
canti.

Fermo
Stad met 37.000 inwoners en 
de vroegere hoofdstad van een 
Romeinse kolonie. Rondlo-
pende middeleeuwse straatjes 
leiden naar de Girfalco, de top 
van de heuvel. Vanaf deze plek 
heb je een fantastisch uitzicht 
op de bergtoppen van de Monti 
Sibillini en in de verte de Adri-

atische Zee.
Aan het Piazza del 
Popolo staat de histo-
rische bibliotheek en de pina-
cotheek. Hier kun je ook werk 
van Peter Paul Rubens bewon-
deren, namelijk de geboorte 
van Christus. Tot de schat aan 
bezienswaardigheden behoort 
hier zeker ook het mooiste 
historische theater van de Mar-
che: het Teatro dell’Aquila. 

Congressen en vergaderin-
gen
Naast de talrijke, niet te evenaren en 
bijzonder aantrekkelijke bijkomende 
voordelen als landschap, kunst en cu-
linaire tradities, beschikt de Marche 
over zeer geschikte en bijzondere loca-

ties voor congressen, vergaderingen en 
evenementen. Variërend van specifieke 
congrescentra tot kleinere plekken, ver-
spreid over de vele kunststeden, oude 
stadjes en historische theaters.
Hotelaccommodatie is ruimschoots 
aanwezig. Zowel in de traditionele sfeer 
als in country houses, voorzien van de 
nodige voorzieningen. Even aantrekke-
lijk is de mogelijkheid een bijeenkomst 
te organiseren in een van de historische 
woningen, kloosters, kastelen, patri-
ciërshuizen en herenboerderijen, die 
prachtig zijn omgebouwd tot hotel of 
congrescentrum.


