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ZOEK DE 
ZON OP

Halverwege ITALIË zomert het nog even door de 
komende tijd. GOED MOMENT voor een 

rondje TOSCANE, sans de hoogzomerse drukte. 
We tippen een rits FAVORIETEN. 

tekst MAARTJE DIEPSTRATENForte dei Marmi, Toscane
PRINCIPE FORTE DEI MARMI
De streek verkennen vanaf  een cen-
trale uitvalsbasis is een aanrader. Een 
strategische optie is kustplaats Forte 
dei Marmi: een mondain vakantie-
oord ruim een half  uur boven de 
luchthaven van Pisa en het Toscaanse 
antwoord op St. Tropez. Andrea 
Bocelli woont er, Armani heeft er een 
villa en Gucci, Dolce & Gabbana en 
Miu Miu zitten er op een rij. Laat je 
het centrum achter je, dan fiets (aan-
rader) je zo een van de vele historische 
bergdorpjes binnen terwijl je met de 
auto zo in Lucca, Pisa of  Florence 
bent. Met een boottrip naar Portofino 
maak je er een vakantie uit de boekjes 
van. Eerlijk is eerlijk: de meeste hotels 
in het stadje zijn grootschalige vakan-
tieoorden en tijdens het hoogseizoen 
is het strand bezaaid met Italianen en 
toeristen. Maar reis je in mei, juni, 
september of  oktober: neem dan je 
intrek in het Principe Hotel en Spa. 
Dankzij de opzet – imposant in vier-
kante meters maar met slechts acht-
tien tweepersoonskamers – en het 

behulpzame personeel 
dat de omgeving op zijn 
duimpje kent, waan je 
je in hotelwalhalla, heb 
je het Miami-eske 
zwembad regelmatig 
voor jezelf  en valt er 
meer te ontdekken dan 
je dacht. ’s Avonds zit je op het dak-
terras front row voor de zonsondergang 
en kun je zowel het eiland Elba (aan-
rader) als de Alpen zien liggen. Ove-
rigens hebben de witte toppen in de 
verte hun kleur niet te danken aan 
sneeuw die er ligt, maar is het marmer 
dat je ziet: hier haalde Michelangelo 
in de zestiende eeuw zijn materiaal 
vandaan (Forte dei Marmi betekent 
‘marmeren fort’). Maar de twee hoog-
tepunten moeten nog komen. De 
bekroonde spa – een staaltje loei- 
chique water- en beautypret – en het 
privéstrand met strandhuisjes in de 
kleur van Italiaans pistache-ijs en 
blauwwit gestreepte parasols waar 
strandclub Dalmazia een verslavende 
spaghetti vongole serveert. 
principefortedeimarmi.com

Pie trasanta, Toscane
L’ENOTECA MARCUCCI
Vlak bij Forte di Marni ligt het berg-
dorpje Pietrasanta. Een van de vele 
plaatsjes van de streek met maar een 
handjevol inwoners en net zo veel res-
taurants en winkeltjes. Wat Pietra-
santa anders maakt is het centrale 
plein waaraan een eeuwenoud kerkje 
staat, omringd door moderne kunst. 
Een groot openluchtmuseum is het, 
met terrassen, spelende kinderen  
en opa’s met ijsjes. In een van de zij-
straten van het plein vind je restaurant 
L’Enoteca Marcucci, te herkennen 
aan de strenge Italiaan (vader 
Giuseppe) die buiten zijn enorme  
tafel vol vleeswaren en antipasti 
bewaakt. Het restaurant heeft ruim 
tweeduizend verschillende wijnen in 
de kelder; wees niet verrast wanneer 
de eigenaar (zoon Michele) vrolijk en 
luidruchtig zelf  een fles soldaat maakt. 
enotecamarcucci.it

Het uitzicht vanuit Principe
Hotel Forte dei Marmi

Het Miami-eske zwembad
van Principe Hotel Forte 
dei Marmi

De bekroonde spa 
van Principe Hotel 
Forte dei Marmi

L’Enoteca Marcucci
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Santa Margherita, Ligurië
LA MELA SECCA
Bij La Mela Secca (‘de droge appel’, 
ook op het menu, in gefrituurde vari-
ant), is verder alles van deze agriturismo 
bijzonder juicy. Je hebt er een magni-
fiek uitzicht over de baai van Santa 
Margherita en het overdekte terras is 
de perfecte plek voor een diner al 
fresco. De antipasti komen uit eigen 
stal en tuin – worsten en vijgen en 
ingelegde groenten – en nog nooit 
proefde kakelvers zó smakelijk. Om 
over de wijn en het bier nog maar te 
zwijgen. En natúúrlijk zijn de tafel-
kleedjes geblokt. Rijden geen optie 
meer? Met een beetje geluk is er nog 
een slaapkamer vrij.
lamelasecca.it

Camaiore, Toscane
LA LOCANDA
Het stadje Camaiore – een Toscaans 
cluster van ruim zeventienhonderd 
villa’s, die gezamenlijk ooit een kloos-
ter vormden – zou je zomaar over-
slaan als hier hotel La Locanda zijn 
deuren niet had geopend. Het uitzicht 
vanaf  het hotel met aan de ene kant 
de Alpen en aan de andere het eiland 
Palmaria, is fenomenaal. Dat wil zeg-
gen, zodra je binnen uitgekeken bent. 
Eigenaar Riccardo Barsottelli, gebo-
ren en getogen Toscaan, werkte over 
de grens aan zijn modecarrière voor-
dat hij terugkeerde op zijn geboorte-
grond. De meubels die hij op zijn rei-
zen verzamelende zijn de basis voor 
het creatieve hotel. Leen een fiets en 
daal af  naar het rustige strand onder 
aan de heuvel maar zorg dat je op 
woensdag in de buurt blijft: dan orga-
niseert de chef-kok een intiem diner 
met zelfgemaakte pasta, ook voor 
niet-gasten. 
locandaalcolle.it

Florence, Toscane
PORTRAIT FIRENZE
Schoenen maken, dat kan Salvatore, 
maar de familie Ferragamo heeft meer 
in zijn mars: The Lungarno Hotels 
Collection, een serie van zes hotels. 
De jongste van het stel staat in het 
hart van Florence, pal aan de oever 
van rivier de Arno. De sfeer is jaren-
vijftig in tal van tinten grijs en al het 
meubilair is met de hand gemaakt. 
Hoewel een overnachting bij Portrait 
met 450 euro heus aan de prijs is, zijn 
alle 36 kamers voorzien van kitche-
nette – uit eten is dus overbodig. 
Mocht koken geen optie zijn, dan 
biedt een tafeltje bij restaurant Caffè 
dell’Oro met stunning uitzicht over de 
stad vast en zeker soelaas. 
portraitfirenze.com

Cinque Terre, Ligurië 
LOCANDA LORENA
Net als het bekende Portofino is Porto-
venere niets minder dan een tot leven 
gekomen ansichtkaart, het best te zien 
vanaf  het kleine eiland Palmaria. 
Locanda Lorena is het enige restau-
rant op het eiland en een lunch of  
diner hier is op zijn zachtst gezegd 
een aanrader. Je komt er per boot  
en dat klinkt ingewikkelder dan  
het is: één telefoontje en het goed-
gemutste personeel pikt je op. De  
eigenaar en chef  zwaait er al zolang 
iedereen zich kan herinneren de  
scepter en de kaart is al net zolang 
hetzelfde: verrukkelijk. 
locandalorena.com 

CAMAIORE ZOU JE 
ZOMAAR OVERSLAAN 

ALS HIER LA 
LOCANDA ZIJN 

DEUREN NIET HAD 
GEOPEND

La Locanda

La Locanda

Portrait Firenze
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Cinque Terre, Ligurië
LA MALA 
Het natuurgebied aan de Toscaanse 
kunst dat de Cinque Terre heet, is een 
van de meest tot de verbeelding spre-
kende delen van het land. Of  je nu 
naar links of  naar rechts kijkt, alles 
kan zo op een ansichtkaart. Dat de 
meeste restaurants en hotelletjes nogal 
gedateerd zijn, moffelen de Italianen 
graag weg onder een allesverhullende 
charme. In het kleine stadje Vernazza 
in het noordelijke deel van de Cinque 
Terre, is La Mala een uitzondering. 
Het piepkleine hotel (er zijn vier 
kamers) is brandschoon, maagdelijk 
wit en opvallend modern zonder af  
te doen aan eerdergenoemde charme. 
Klinkt goed en dat is het ook, mits je 
een kamer weet te bemachtigen. Wie 
aankomt per trein wordt opgepikt 
door eigenaresse Armanda of  haar 
zoon Jambo die je helpen je spullen 
de steile trappen op te sjouwen. Een-
maal binnen staat je biertje (all inclu-
sive) al koud, het best te drinken tijdens 
de zonsondergang op het terras van 
La Mala. De helft van de kamers kijkt 
uit op het pittoreske dorpsplein van 
Vernazza, de andere helft op zee. Een 
restaurant is er niet, maar je krijgt 
bonnen voor het ontbijt bij het res-
taurant op de eerste verdieping: een-
voudig maar – alweer – precies goed. 
lamala.it

Castiglioncello del Trinoro, 
Toscane
MONTEVERDI
Kort nadat ze een artikel over Toscane 
lazen, pakte het Amerikaanse koppel 
hun spullen, toog naar Italië en 
opende in augustus 2012 Monteverdi, 
een verzameling van drie middel-
eeuwse gebouwen te midden van wijn-
gaarden zover je kijken kunt. Hier 
creëerde het stel zeven kamers met 
uitzicht op de groene vallei met een 
aangrenzend zwembad en nog eens 
drie vrijstaande logeervilla’s met 

ruime keukens waar de chef-kok (in 
te huren) zijn gang kan gaan. Monte-
verdi ligt halverwege tussen Rome en 
Florence, in het hart van de Val 
d’Orcia – volgens de Unesco Heritage- 
site het mooiste deel van Toscane. En 
ook hier geldt: mocht een overnach-
ting geen optie zijn, dan staan de deu-
ren van Caffe Monteverdi tijdens 
lunch en diner wagenwijd open. Het 
restaurant staat bekend om regionale  
producten als ham, salami, kaas en 
groenten van het seizoen, allemaal 
vergezeld van al even lokale en even 
heerlijke wijnen.
monteverdituscany.com 

Florence, Toscane
AMBLÉ
Vers voedsel en vintage meubilair 
vind je aan een klein verborgen plein 
midden in het historisch centrum van 

Florence, afgeschermd 
van alle toerisme. Amblé 
houdt een beetje het mid-
den tussen een bar en een 
meubelzaak: wat je ziet 
aan meubels, geweien en 
servies is te koop, maar 
de meerderheid van de 
gasten komt hier voor 
een zelf  samengestelde 
sandwich (€ 3,50), salade 
of  warm maal (beide  
€ 7). Ingrediënten vind je 
op een velletje papier en 
bestellen doe je bij de 
mannen met gestreepte 
shirts en strohoeden ach-
ter de toog. 
amble.it

OOK DOEN 
IN ITALIË

 Comomeer Als het 
goed genoeg is voor 

George Clooney… 
Onvergetelijk prachtig is 

het meer en zijn 
omgeving en het in het 

meer drijvende 
zwembad van het Casta 
Diva Resort is de plek om 

je teint te boosten. 
castadivaresort.com

 Rome Bar del Fico is 
gevestigd aan de 

gelijknamige piazza en 
neemt zichzelf niet al te 

serieus. De sfeer is 
cool-shabby-chic en je 

gaat erheen voor een all 
you can eat aperitivo. 

bardelfico.com
 Slapen kan bij Anna, 

een van de Fendi-telgen 
die samen met haar twee 
dochters een juweel van 

een hotel runt. Vijftien 
kamers telt het charmante 

herenhuis vlak langs de 
rivier de Tiber. 

villalaetitia.com
 Capri Vanaf Napels is 

Capri slechts een ritje op 
een Riva verwijderd. 

Lunchen in stijl doe je bij 
restaurant Il Riccio, 
onderdeel van het 

befaamde Capri Palace. 
Bekend geworden in de 

sixties en favoriete 
hang-out van onder 

andere Jackie O. De sfeer 
van oude chic hangt er 
nog steeds, maar een 

lunch is verrassend 
betaalbaar.

capripalace.com/en/
beach-club-il-riccioOF JE NU 

NAAR LINKS OF 
NAAR RECHTS 

KIJKT, ALLES KAN  
ZO OP EEN  

ANSICHTKAART

Monteverdi

Monteverdi

Amblé

Het spectaculair gelegen
restaurant Il Riccio op Capri

Restaurant Il Riccio
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slapen
KIVOTOS 
Het eerder dit jaar gerenoveerde 
Kivotos-hotel aan de beeldschone 
Ornos Baai, een rocky inham met klein 
privéstrand en weergaloos zicht op de 
zonsondergang, ligt op tien minuten 
van Mykonos-stad. Het is zeker geen 
traditioneel hotel, eerder een campus 
voor stijlvolle vakantiegangers; groot 
genoeg om je buren te omzeilen, klein 
genoeg om de gezelligheid op te zoe-
ken, afgeschermd genoeg om je 
onderdeel van een groter geheel te 

voelen. Het complex, ooit het vakan-
tieverblijf  van een welgestelde Griekse 
familie, bestaat uit veertig kamers en 
suites gebouwd rond tuinen, fonteinen 
en een groot zwembad dat uitkijkt 
over de zee. De kamers 
werden ingericht door 
lokale kunstenaars en de 
spierwitte Griekenlandheid 
is niet te weerstaan. Pro-
beer een van de suites te 
bemachtigen met een stei-
ger voor de voordeur, van-
waar je zo het zwembad in 
plonst en naar het ontbijt-
restaurant zwemt. Over 
steigers gesproken: roman-
tischer dan een diner voor 
twee op de smalle houten pier in het 
verlengde van het privéstrand wordt 
het niet. Heb je een groter budget? 
Dan kun je een dag ronddobberen op 
het reusachtige zeilschip de Prince.
kivotosmykonos.com

GREECE IS 
THE WORD

Jetsetten doe je op MYKONOS, op slechts een  
paar uur vliegen vanaf  AMSTERDAM.  

Zon, zee, strand, verse vis, witte weelde en niet alleen 
voor GOEDGEVULDE portemonnees.

eten & drinken
ZUIDWEST-MYKONOS
Met een FRAAIE slaapplek ben je 
er nog niet, er moet ook gegeten en 
GEDRONKEN worden. 

 JACKIEO’ BEACH Het ultieme jetsetten 
begint bij dit strandrestaurant aan 
Super Paradise Beach – de zaak een 
strandtent noemen zou tekortschieten. 
JackieO’ Beach bestaat uit twee lagen: 
strandbedden met dikke matrassen 
pal aan zee en een restaurantbar met 
hoge witte barkrukken en regisseurs-
stoelen achter een groot rond zwem-
bad een verdieping hoger. Het hele 
seizoen een trekpleister voor zowel 
toeristen als lokale hippe vogels. 
jackieobeach.com

 KALITA In Hora, ofwel Mykonos-stad, 
vind je romantiek en een sterrenkeu-
ken onder de sterren. Verse vis uit de 
Egeïsche Zee, Griekse biologische 
pasta’s en een kaasplateau waar je u 
tegen zegt. Reserveren is absoluut aan 
te raden. 
kalitamykonos.com

 M-EATING Kies voor de verrassing en 
laat het personeel je tafel vol zetten 
met Griekse specialiteiten. Geen idee 
wat je eet, maar onwaarschijnlijk lek-
ker is het absoluut. En de rekening 
blijft zelfs bij grote honger vriendelijk. 
m-eating.gr

 APERANTO GALAZIO Het strand van 
Ornos, waar je ook het Kivotos-hotel 
vindt, staat bekend om zijn witte 
strand. En bij een mooi strand hoort 
een dito strandtent, waarvan akte. 
Zodra de zon ondergaat, komen de 
Griekse elpees op de draaitafel.
aperantogalaziomykonos.com

 KUZINA Nog een tip aan het strand 
van Ornos is Kuzina, onderdeel van 
het Ammos Hotel. Net als Kuzina’s 
grote zus met dezelfde naam in de 
stad Athene serveert Kuzina Mykonos 
de Griekse keuken op een moderne 
manier: met een vleugje Azië. 
mykonosammoshotel.com/
kuzina-restaurant

 SALPARO MYKONOS Te herkennen aan 
het rood-wit-gele schip op het terras 
in de haven van Mykonos-stad. Onge-
dwongen lekker. 
facebook.com/SalparoMykonos

DE SPIER-
WITTE  

GRIEKEN-
LANDHEID 
IS NIET TE 

WEERSTAAN

Kivotos

Kivotos

JackieO’ Beach


