GRANTURISSIMO

Wegwijzer
Parel tussen de bergen
O n t s pa nne n b ij P e rl a d i P u g l i a

In het hart van Apulië ligt de
prachtige accommodatie Perla di
Puglia, ‘Parel van Puglia’. Deze
Bed & Breakfast is van alle
gemakken voorzien. Het is de
perfecte plaats om even helemaal
bij te komen van de dagelijkse
sleur en te genieten van la dolce
vita! Perla di Puglia beschikt over
vijf kamers met elk een eigen
badkamer, en daarnaast airconditioning en internet en elke kamer
heeft een flatscreen-tv.
Er zijn ook nog twee familiekamers, die geschikt zijn voor twee
volwassenen en twee kinderen.

Het ruime zwembad van Perla di
Puglia is toegankelijk voor alle
gasten, en in de omgeving van
de accommodatie is meer dan
genoeg te doen.
U bevindt zich temidden van talloze stranden, wijngaarden,
natuurparken, en leuke dorpjes.
Perla di Puglia heeft bovendien
Nederlandse eigenaren die u
graag op weg helpen.
B&B Perla di Puglia, Contrada Gianna
Richiella S/N, San Vito Dei Normanni,
Puglia, Italië. Prijzen vanaf € 60 per
nacht. Meer informatie op
www.perladipuglia.it.

Zomers sprookje

Hotel Aquadulci ligt aan de zuidwestkust van Sardinië, in Chia. Het
viersterrenhotel heeft 41 stijlvol ingerichte kamers, elk met een eigen
badkamer met douche. De luxueuze kamers zijn van alle gemakken
voorzien. U kunt heerlijk ontspannen aan het mooie zwembad of tot
rust komen in de tuin van het hotel. Daarnaast kunt u ook een bezoek
brengen aan de jacuzzi, genieten van een welverdiende massage of de
prachtige zonsopgang en zonsondergang bewonderen. In het à la carte
restaurant Cape Teulada zult u smullen van de gerechten die u voorgeschoteld krijgt. Het hotel bevindt zich in een bijna magische omgeving. U kunt er onder meer gaan windsurfen, kanoën, duiken, kitesurfen en zeilen. De prachtige goudwitte stranden en de kristalheldere,
blauwe zee maken uw verblijf tot een zomers sprookje.
Aquadulci Hotel Chia, Capo Spartivento, 09010 Domus de Maria, Cagliari, Italië.
Prijzen vanaf € 90 per nacht. Meer informatie op www.aquadulci.com.

Voor wie erop uit wil in Italië zijn er talloze mogelijkheden.
Verschillende websites bieden suggesties voor mooie routes
en onontdekte plaatsen. Een selectie:
• www.gpsies.com: met bijna 30.000 Italiaanse routes
voor de fanatieke fietser of wandelaar. Via een kaart kan een
bepaalde regio geselecteerd worden, waarna alle routes voor
die regio zichtbaar worden. Deze kunnen vervolgens gedownload worden voor gebruik op een GPS-systeem.
• wandelpad.nl: achttien routes voeren langs de mooiste
plekjes van Italië. Met één druk op de knop voegt u ook uw
eigen routes toe.
• wikiloc.com: GPS-routes in heel Italië. Direct downloadbaar voor het navigatiesysteem.
• routeyou.com: database met routes voor fietsers, wandelaars en motorrijders. Daarnaast is er een mogelijkheid om
eigen routes te maken.
• bestwineroutes.com: de beste en leukste wijnadressen
in Italie, te downloaden voor het navigatiesysteem.
Gebaseerd op de kennis en ervaringen van enkele bekende
wijnliefhebbers, onder wie journaliste Remke de Lange.

vrijheid blijheid
on tdek t os c ane , umbrië , L a zio, en de m arc he per mo t or

Als motorliefhebber heeft
Robert Kreuze al heel wat van
Italië gezien. Naast de offroadreizen die hij al enkele jaren
organiseert, biedt hij ook tourritten aan in midden-Italië. De
routes stippelt hij graag samen
met u uit. Ze kunnen variëren
van 100 tot 450 kilometer per
dag in Toscane, Umbrië, Lazio
en de Marche. Uitvalsbasis is
Villa Palladio, een huis dat
Robert zeven jaar geleden zelf
bouwde samen met zijn vrouw.
Het ligt in de heuvels nabij het
Trasimenomeer, op de grens
van Umbrië en Toscane. Volgens
Robert de plek bij uitstek voor
een motorvakantie: ‘Ik heb al
het mooie van Italië pas echt

leren kennen tijdens het maken
van vele kilometers door deze
immens mooie omgeving. Uren
rijden zonder iemand tegen te
komen (nou ja… af en toe een
motor dan...) in een omgeving
waar je als motorrijder alleen
maar van droomt.’
Motorvakantie Italië, Via Gosparini,
Villa Palladio, Lisciano Niccone,
tel.: 046 711 28 07/ +39 0757824385,
www.motorvakantieitalie.nl.
Prijzen verblijf Villa Palladio
vanaf €550 per week op basis van
2 personen. Data in overleg.
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