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ITALIAN COUNTRYSIDE
Mellan Adriatiska havet och bergskedjan Apenninerna ligger den för
många fortfarande outforskade regionen Marche. Till skillnad från den
välrenommerade grannregionen Toscana, har Marche fortfarande
lågmäld turism från övriga Europa, men samma genuina och likväl
dramatiska sceneri. Kulturarvet i hela Marcheregionen är påtagligt,
med allt från de antika amfiteatrarna till den traditionsenliga och
omsorgsfullt tillagade maten som serveras efter timmar av förberedelser.
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Den 7 km långa strandpromenaden från Porto Sant’ Elpidio, utgör en av det
vackraste delarna av den Adriatiska kusten, enligt italienarna själva. Längs
sträckan finns anknytning till Porto San Giorgio, där du med fördel kan stan‐
na till och ta ett svalkande dopp på den breda sandstranden som skuggas av
hundraåriga palmer. När du befinner dig vid kusten skall du givetvis äta den
klassiska fisksoppan ”Brodetta di Pesce” från regionen. Soppan kan varieras i
all oändlighet beroende på vad säsongen bjuder.
Om man önskar sol och värme är bästa tiden att besöka Marche är från april‐
juni och september till slutet av oktober. Men för att njuta av finkultur, mat och
det natursköna landskapet lämpar sig hela året utmärkt. Vi rekommenderar
dock att man undviker att besöka regionen juli‐augusti då det är mycket varmt
och italienarna själva har semester och belägrar framför allt stränder och res‐
tauranger.

PÅ MENYN
Marche har många specialiteter på menyn, några av favoriterna för lokal‐
befolkningen är den vita tryffeln ”Tuber magnatum” från Amandola‐regio‐
nen. Den anses vara en av världens dyraste och mest exklusiva tryffelsorter.
Går att köpa till styckpris för runt 30 000‐50 000 kronor per kilo. Vino Cotto
är den italienska nationaldrycken och världens kanske äldsta starkvin som
omnämnts i romerska skrifter redan 191 år f. Kr. Det söta, mångfacetterade,
kokta vinet är ett vidunder av smaker som kan användas i förrätter, huvud‐
rätter och desserter. Missa inte Vino Cotto‐festivalen som går av stapeln i
byn Loro Piceno i slutet av augusti varje år.

SEVÄRDHETER
Grotti de Frasassi – de spektakulära naturgrottorna belägna regionen
Umbrien. Grottorna är surrealistiskt vackra och under sommaren anordnas
musikfestivaler i anknytning till den magiska visuella upplevelsen.
Urbino – den lilla staden med ett bottenlöst djup av historia, bland annat
står hela stadens centrum på Unescos världsarvslista. Den artistiska själen
känner till att detta är målaren Rafaels hemstad, Furstens palats ser ut som
ett sagolikt slott och besökaren njuter av storslagna salar och världskonst på
Galleria Nazionale delle Marche.
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Det märks tydligt på boendepriserna att Marche fortfa‐
rande är en modest uppstickare jämte grannregionen Tos‐
cana och har ännu inte tillnärmelsevis samma prisbild för
sina lyxalternativ.

VILLA LATTANZI
www.villalattanzi.it
Vid kustremsan mot Adriatiska havet ligger den lil‐
la staden Fermo där vi hittar Villa Lattanzi. Hotellet
ligger innästlat i den behagliga macchiagrönskan
med allt från ekar till apelsinträd. Den mytomspun‐
na platsen känns trolsk och hotellet, som fått ett
toppmodernt ansiktslyft, har trots det behållit sin
mystik. I den ljusa restaurangen serveras alltid en
välkomponerad meny med den aktuella säsongens
smaker. I den harmoniska wellnessdelen finns både
gym och ett klassiskt utbud av behandlingar.
Pris: Superior Suite med havsutsikt, från €154 per
natt.

HOTEL EXCELSIOR
www.excelsiorpesaro.it
Hotel Excelsior var det första fem stjärniga hotellet
här. I en harmonisk miljö med havet som närmsta
granne, har man tagit vara på kulturarvet av konst‐
nären Rossini som föddes här i Pesaro. En genom‐
tänkt och slående vacker kombination mellan sam‐
tidens moderniteter och dåtidens charm.
Pris: Suite Superior, från €150 per natt.

***
Många av de gamla palatsen från romartiden som
finns i nästan varje by erbjuder en historisk miljö,
bra service och ett mer autentiskt boende. Om än
med lite mindre bekvämligheter än i de moderna
lyxhotellen.
Ett tips är att hyra ett slott. Regionen har ett gediget
urval av slottliknande villor från forna tider samt
vingårdar att hyra under året. Bokas med fördel på
internet genom en godkänd agentur, där du även
finner bilder och annan information.
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1. Katedralen i Urbino.
2. Urbino.
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Från Monte Conero kusten, Marche.
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