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Italianen zijn niet voor niets trots op ‘hun’ 
Toscane en de pure, iets minder bekende 
regio Le Marche. Glooiende heuvels met 
wijnranken, ommuurde middeleeuwse 
stadjes en de heerlijkste culinaire 
specialiteiten… Kom je meegenieten?

Le Marche & Toscane

Italië op z’n

Reizen

     vanaf  259 
(met workshops en  
        proeverijen)

San Simignano (Toscane)

Cipressen

Picha Santa (Toscane) Vilanova Le Marche

mooist
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Iedereen die ooit in Italië is geweest, zal 
het beamen: hier wil je terugkomen. Hoe 
dat komt? Hoogstwaarschijnlijk doordat 
de Italianen de kunst van het genieten als 
beste beheersen. Het gezegde dolce far 
niente, wat ‘het zalige nietsdoen’ bete
kent, zegt alles. Waar wij Nederlanders 
ons altijd nuttig moeten maken, en het 
genieten verdienen, zijn het de Italianen 
die van het nietsdoen een wezenlijk  
onderdeel van hun leven hebben gemaakt 
en uren aan tafel zitten, zonder schuld
gevoel. 

Mooiste uitzichten
Behalve de Italiaanse leefstijl zijn er nog 
veel meer redenen waarom Italië al  
decennialang zo in trek is. Neem Toscane, 
dat samen met Umbrië ook wel het  
groene hart van Italië wordt genoemd.  
In deze regio duikt het ene na het andere 
fotogenieke landschap op; glooiende heu
vels in allerlei kleuren. Klik. Wijnstokken 
omringd door cipressen. Klik. En ook in 
San Gimignano moet je de camera in de 

Le Marche blinkt uit in talloze 
specialiteiten, van vleeswaren en 
truffels tot olijfolie en grappa

aanslag hebben, want met maar liefst 
veertien torens die zich afsteken tegen een 
heuveltop heeft dit middeleeuwse stadje 
het mooiste silhouet van Italië. 

Adriatische kust
Ben je al in Toscane geweest of wil je liever 
een andere streek in Italië ontdekken, dan 
is Le Marche een aanrader. Deze regio 
wordt ook wel het best bewaarde geheim 
van Italië genoemd en is minder toeris
tisch. Dat zegt echter niets over de 
schoonheid van dit gebied. Ook hier vind 
je middeleeuwse stadjes, glooiende land
schappen met heuveltoppen en talloze  
piazze waar je een goed glas wijn kunt 
drinken. Groot bonuspunt is de 180 meter 
lange Adriatische kust, die van Gabicce 
Mare in het noorden tot aan San Benedetto 
del Tronto in het zuiden loopt. Er liggen 
veel badplaatsen, maar zonder twijfel  
vormen de krijtwitte, loodrechte kalkrot
sen langs het schiereiland Conero het 
mooiste stukje kust.

Fluwelen stranden
Aan de Riviera del Conero ligt ook het  
vissersdorpje Sirolo. Het gezellige,  
middeleeuws centrum met goede restau
rants nodigt uit voor een bezoek. Bij 
Numana, ten zuiden van Sirolo, zijn veel 
aantrekkelijke stranden te vinden, maar 
voor ‘het fluwelen strand’ (Spiaggia di 
Velluto) moet je in de badplaats Senigallia 
zijn. In tegenstelling tot de rest van de 
kustregio is hier zand in plaats van kie
zelstrand. Bovendien is het water erg  
ondiep, waardoor het ook geschikt is voor 
een vakantie met kinderen. Langs de  

boulevard vind je een aaneenschakeling 
van goede restaurants. En natuurlijk staan 
overal heerlijke visgerechten op het menu; 
coquilles, inktvis, garnalen of fritto misto 
dell’Adriatico. Wat mag het worden? 

Wijnranken, olijven en 
fruitbomen
Een verblijf aan de Adriatische kust is goed 
te combineren met uitstapjes naar het in
teressante achterland. Het landschap is er 
heuvelachtig met weelderige hellingen vol 
met wijnranken, olijven en fruitbomen. 
Maar hoe dichter je bij de Apennijnen 
komt, hoe ruiger de natuur wordt. Rijd je 
langs een van de gezellige burchtsteden 
San Leo, Gradara, Cagli, Camerino, Osimo, 
Fermo of Corinaldo? Ze zijn een korte stop 
waard, maar Urbino mag je zeker niet 
overslaan. Op het eerste gezicht lijkt het  
door de hoge stadsmuren  een middel
eeuws stadje, maar als je eenmaal in het 
centrum bent ontdek je dat er achter de 
muren een renaissancestad schuilt. 

Goede wijnen 
Liefhebber van de authentiek Italiaanse 
keuken? Le Marche blinkt uit in talloze 
specialiteiten, van vleeswaren en truffels 
tot olijfolie en grappa. En wat de Chianti in 
Toscane is, is de Verdicchio in Le Marche. 
Het is de bekendste witte wijn uit de regio, 
en moet je zeker proeven. De rode wijn 
Rosso Conero uit Ancona wordt be
schouwd als de beste rode wijn uit de 
regio. Maar ook de rode wijn Rosso Piceno 
en Lacrima di Morro d’Alba zijn aanraders. 
Le Marche smaakt en proeft dus naar 
meer! 

1  Het strand van Sirolo. 2  Waar je ook gaat, overal zijn heerlijke wijnen te koop. 3  Vergezichten met glooiende heuvels en cipressen; 
hiervoor reis je af naar La Marche en Toscane!  4  Lokale schapenkaas. Glaasje rood erbij? 5  En deel van de havenstad Ancona ligt op 
een heuvel en heeft prachtig zicht op zee.
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La vita é
bellissima 

nelle 
Marche!
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MARGRIET-

ARRANGEMENT

Dubbel genieten in Italië? Tijdens deze autorondreis 
maak je kennis met de tradities en culinaire  
specialiteiten van Toscane en Le Marche.

Inbegrepen
  2x overnachting in Hotel Fattoria 
Casagrande**** (2-pk)   5x overnachting  
in Hotel Le Grotte**** (2-pk)  7x ontbijt   
workshop cantuccini maken  wijnproeverij  
bij Azienda Agricola Lucchetti  streek-
proeverij vleeswaren  wijnproeverij bij  
Villa Casagrande   reisbeschrijving

Indien met vlucht, tevens inbegrepen
  retourvlucht Amsterdam - Florence per 
KLM  luchthavenbelasting  8x24 uur  
autohuur (Avis type A inclusief afkoop  
eigen risico)

Niet inbegrepen
  reis- en annuleringsverzekering  overige 
maaltijden  toeristenbelasting (ter plaatse 
te voldoen)  evt. vluchttoeslagen of vertrek-
toeslag (alleen bij fly-drive)  evt. overige 
kosten huurauto (alleen bij fly-drive) 
  brandstof huurauto (alleen bij fly-drive)
  bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per  
boeking  reserveringskosten € 17,50  
per boeking

Prijs p.p. op basis van eigen vervoer

Reisperiode Vanaf Tot

1/3-26/7 € 259 € 299

27/7-30/8 € 329 € 339

31/8-31/10 € 259 € 289

Prijzen p.p. inclusief vlucht en autohuur

Reisperiode Vanaf Tot

29/4-26/7 € 645 € 719

27/7-30/8 € 735 € 765

31/8-31/10 € 659 € 789

Reisperiode: 1 maart 2015 t/m 31 oktober 2015. 
Aankomst dagelijks.

Informatie en reserveren
Ga naar www.margriet.nl/reizen of bel de 
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties  
via 0180-457803 o.v.v. speciale reiscode 
FCIT899 (fly-drive) of reiscode AEIT999 
(eigen vervoer). Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

Gastronomisch
Toscane & Le Marche

8

Dagbeschrijving

 Dag 1: 
Utrecht - Figline Valdarno, ca. 1.370 km
Vandaag start het gastronomische avon
tuur. Je wordt verwacht in Hotel Villa 
Casagrande in  Figline Valdarno voor de 
eerste overnachting. Het vliegtuig landt  
op de luchthaven van Florence, zo’n 48 
km van het hotel. 

 Dag 2: 
Workshop cantuccini (koekjes) maken
Tijdens deze twee uur durende workshop 
maak je deze typisch Toscaanse amandel
koekjes. Uiteraard ga je ze proeven in 
combinatie met een lekker glas zoete vin 
santo (dessertwijn). ’s Middags gaat de 
reis naar Le Marche, waar je de komende 
vijf nachten overnacht in Hotel Le Grotte 
(ca. 190 km).  

 Dag 3:  
Grotten van Frasassi
Een bezoek aan de druipsteengrotten van 
Frasassi, de grootste toeristische trek
pleister van de regio, mag niet ontbreken. 
De grotten liggen op nog geen 5 km van 
het hotel. 

 Dag 4:  
Wijnproeverij in Morro d’Alba (ca. 45 km)
Vandaag staat een wijnproeverij bij 
Azienda Agricola Lucchetti op het pro
gramma. De eigenaar Mario Lucchetti is in 
de jaren tachtig begonnen met het maken 
van zijn eigen Lacrima di Morro d’Alba 
wijn. Inmiddels is deze wijn uitgegroeid 
tot één van de beste wijnen van de streek.   

 Dag 5: 
Ancona en stranden Monte Conero 
(ca. 65 km)
Ancona is de hoofdstad van de regio en 
heeft een grote handels en vissersha
ven. De stad biedt diverse beziens
waardigheden, waaronder de San 
Ciriacokerk, maar je kunt hier ook 
goed winkelen of een terrasje pakken. 
Een bezoek aan deze stad is goed te 
combineren met de mooiste stranden 
van Le Marche, gelegen in het natuur
gebied Monte Conero op slechts 17 km 
ten zuiden van Ancona.

 Dag 6: 
Proeverij typische vleeswaren
Op ongeveer 10 km afstand van het 
hotel ligt de stad Fabriano waar je de 
lekkerste vleeswaren uit de streek zult 
proeven. 

 Dag 7:  
Terug naar Toscane
Terug naar Toscane. Maak onderweg 
eventueel een tussenstop in Cortona, 
ook wel het balkon van Toscane  
genoemd. De laatste overnachting  
is wederom in Hotel Villa Casagrande 
in Figline. ’s Avonds staat een bezoek 
aan de wijnkelder van Villa Casagrande 
met wijnproeverij gepland.

 Dag 8:  
Terugreis
De reis zit erop, buon viaggio! Mocht je 
terugvliegen vanaf Florence, dan kun je 
 afhankelijk van je vluchttijd  wellicht 
nog een bezoek brengen aan de stad. 
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Val d'Orcia
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