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Verblijf 

Een ideale kleinschalige camping Degli Ullivo in Deiva Marina in het mooiste stukje van Italië is de 

uitvalbasis voor deze vakantie. Dit gedeelte heet de Italiaanse Riviera en is een groen, bergachtig gebied. 

Langs de kust prachtige palmbomen, landinwaarts rozen, geraniums, bougainvilles en orchideeën.  

De temperatuur is het hele jaar door fijn en zonnig met een gemiddelde temperatuur van rond de 28 

graden. Een heerlijke combinatie van zon, zwemmen, natuur en cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Aan de Italiaanse Bloemenrivièra kun je letterlijk badderen in bijvoorbeeld de Sprookjesbaai. Deze baai in 
Sestri Levante (Baia della Favole in het Italiaans) werd vernoemd naar de Deense sprookjesschrijver Hans 
Christian Andersen, die hier tijdelijk woonde. Sestri Levante is favoriet bij Italiaanse gezinnen omdat je er 
fijne stranden, een lange boulevard en mooie baaien hebt. Langs de uitgestrekte, zanderige Sprookjesbaai 
is het vaak gezellig druk. Huur een ligbedje met parasol en geniet van zon, zee en strand. 
 
Cinque Terra  
Bij het horen van ‘Cinque Terre’ krijgt elke Italië-liefhebber een glimlach op zijn gezicht. Fotogenieker dan 
deze vijf charmante dorpjes langs de Ligurische kust wordt het namelijk niet! De dorpen staan bekend om 

http://www.campingdegliulivi.it/
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de vele gekleurde huizen die tegen de steile rotsen zijn aangebouwd. De plaatsjes zijn niet alleen met 
elkaar verbonden door een wandelpad maar ook met een spoorlijn. Hoewel je tijdens het lopen soms 
pittige hoogteverschillen moet overwinnen, maakt de omgeving vol wijn- en olijfgaarden, strandjes en een 
zee van bloemen dit meer dan goed. UNESCO was het hier volmondig mee eens, want zij plaatsten het 
hele gebied op de Werelderfgoedlijst. 
 
Genua 
Genua, Genoa of Genova: het zijn allemaal namen voor de grootste havenstad van Italië. Dit is een van de 
meest onderschatte steden van Italië, die de rauwere kant van het land toont. Ten oosten van Genua 
wordt de Bloemenrivièra ruiger, met grillige rotsen en prachtig verscholen baaien. Bezoek zeker de Porto 
Antico, de oude haven van Genua. Kies je hier voor bootjes kijken vanaf een terras, een bezoek aan een 
museum langs de promenade of misschien wel allebei? Ga ook sfeer proeven in de voormalige 
vissersdorpjes Boccadasse en Nervi. Hoewel dit inmiddels stadswijken van Genua zijn geworden, hebben 
ze hun eigen karakter behouden.  
 
Rapallo 
De gebouwen in Art Nouveau-stijl, het 
door palmbomen omlijste strand en 
de grote jachthaven zijn niet de enige 
trekpleisters van Rapallo. Deze 
Italiaanse stad heeft voor haar 
bezoekers namelijk een heuse rode 
loper uitgerold! Deze begint bij het 
zestiende-eeuwse kasteel van Rapallo 
en leidt langs acht kilometer aan 
bezienswaardigheden. Kaartlezen is 
hier niet nodig; je volgt gewoon de 
rode lijn op de grond. Het wandelpad 
eindigt in Portofino, een plaats die 
populair is bij de rijken en 
beroemdheden. Portofino is niet alleen een van de bekendste stadjes aan de Bloemenrivièra, maar 
behoort ook tot de mooiste plaatsen van heel Italië. 
 
Zwemmen, varen, snorkelen en duiken 
Wist je dat de Ligurische Zee een van de meest 
heldere gebieden van de Middellandse Zee is? 
Snorkelen en duiken kun je hier dus als de beste! 
Omdat naast toeristen ook walvisachtigen hier graag 
rondzwemmen, werd het beschermde 
natuurreservaat Pelagòs opgericht. Dit is een 
internationale samenwerking tussen Italië, Frankrijk 
en Monaco. Stap aan boord van een bootexcursie en 
laat de kapitein je voorstellen aan dolfijnen, 
potvissen en walvissen. Deze excursies worden 
vanuit verschillende stadjes langs de Bloemenrivièra 
aangeboden en hoewel het natuurlijk altijd de vrije 
natuur blijft, is de gemiddelde spotkans hoog. Op 
een lijst met bezienswaardigheden uit een regio met 
zo’n mooie kustlijn mogen de stranden natuurlijk niet ontbreken. Langs de Ligurische kust heb je keuze uit 

https://viatioga.nl/voorpret/bezienswaardigheden/italie/ligurie/genua/?utm_source=blogs4travel&utm_medium=cpc
https://viatioga.nl/voorpret/bezienswaardigheden/italie/ligurie/rapallo/?utm_source=blogs4travel&utm_medium=cpc
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zandstranden, kiezelstranden met rotspartijen en verborgen baaitjes. Gratis stranden herken je aan het 
bord ‘Spaggia libera’, terwijl de aanduiding ‘Bagni’ betekent dat er betaald moet worden. Populaire 
stranden langs de Bloemenrivièra zijn Finale Ligure, Sestri Levante en Pietra Ligure. Bij het zandstrand van 
Levante, vlak bij de beroemde dorpjes van Cinque Terre, kun je uitstekend surfen, snorkelen en duiken. 
Wel genieten van zon en strand maar liever weg van de massa? Ga dan naar het kiezelstrand van Cogoleto 
of het brede zandstrand van Castellaro. 
 
Dagje Toscane? 
De Ligurische kust grenst aan Toscane, dus een 
combinatie van deze twee Italiaanse regio’s is 
ideaal voor wie nog niet naar huis wil gaan! 
Vanuit UNESCO Werelderfgoed Cinque Terre, in 
het meest oostelijke puntje van de 
Bloemenrivièra, rijd je zo Toscane binnen. Een 
regio die bekend staat om zijn glooiende 
heuvellandschappen, met cipressen omlijste 
wegen en prachtige wijnvelden. Maar ook om 
een historische stad als Pisa bijvoorbeeld te 
bezoeken. 
 
 

Vervoer 

Voor de heen- en terugreis een touringcar. Tijdens de vakantie met het OV. 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben. Ook moet je goed tegen 
warmte kunnen. 

 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 
geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Inclusief: 

• Camping met kampeermateriaal 

• Heen- en terugreis per touringcar 

 

Exclusief: 

• Excursie- en OV-kosten (circa 120 euro) 

• Proviand (circa 100 euro) 

    

https://viatioga.nl/voorpret/bezienswaardigheden/italie/ligurie/finale-ligure/?utm_source=blogs4travel&utm_medium=cpc
https://viatioga.nl/voorpret/bezienswaardigheden/italie/toscane/?utm_source=blogs4travel&utm_medium=cpc
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