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ruw met een zachte pit

De groenste regio van europa 

tussen neus en lippen door prijst ze de beroem-
de regionale wijnen: de rode Montepulciano 
d’abruzzo en de witte trebbiano. die moeten we 
vanavond bij het diner vooral even proeven. en 
zo geschiedt. Bij de gegrilde agnello (lamsvlees) 
smaakt de volle rode wijn van een cantina ver-
derop uitstekend. 

De mooiste burchten
al van kilometers afstand kun je de Corno gran-
de zien liggen. deze vervaarlijke haaientand van 
2912 meter is de hoogste top van de apennij-
nen. dit gebergte beheerst de abruzzen en zijn 

een wonder dat de Haagse anton Cor-
bijn voor zijn speelfilm the american in 
de abruzzen uitkwam. deze regio ligt 
ter hoogte van rome, maar dan aan de 
adriatische zee. Met zijn ruige land-
schap, historische burchten en eeuwen-

oude bergdorpjes is dit het perfecte decor voor 
het verhaal over de eenzelvige amerikaanse wa-
penhandelaar, gespeeld door george Clooney. 

Filmset sulmona
aan de cappuccino op het marktplein van Sul-
mona voel je je even onderdeel van een filmset. 

G
niet eens zo heel lang gleden nipten Clooney 
en zijn tegenspeelster op precies deze plek van 
hun espresso’s. de verkoopster van kazen biedt 
– net als in de film – een paar meter verderop 
de lokale pecorino aan. de serveerster uit de 
film blijkt echter in het dagelijks leven de eige-
naresse van Hotel Santa Croce. antonella ver-
telt vol vuur over de kwaliteiten van deze 
bijzondere italiaanse regio. 
“in de abruzzen heb je hoge bergen, glooiende 
heuvels en een uitgestrekte kustlijn. Sulmona 
is voor bezoekers ideaal gelegen, tussen vier 
natuurparken in.” 

Het kerkje Santa Maria della Pietà ABRUZZO

Hoge bergen, het authentieke Italiaanse leven, 
drukke en rustige stranden, vrijwel uitgestorven 

bergdorpjes, eindeloze wandelmogelijkheden, houten 
trabocchi in zee en één van de beste keukens van 

Italië. Dit alles is absoluut Abruzzo. 

inwoners. Vele duizenden schapen begrazen de 
hellingen. in het hart van de gran Sasso zijn een 
aantal van de Borghi pui belli d’italia te vinden, 
de mooiste burchten van het land. in Castel del 
Monte bewoonde het personage van Clooney 
een eenvoudig huisje. even verderop ligt op 
1450 meter hoogte het grillige kasteel rocca 
Calascio. Vanaf het kleine kerkje Santa Maria 
della Pietà heb je een 360 graden uitzicht over 
de bergketen en de indrukwekkende Campo 
imperatore. op deze hoogvlakte, liefkozend 
klein tibet genoemd, is ook Santo Stefano di 
Sessanio te vinden. tot een jaar of tien geleden 

was dit een oorspronkelijk bergdorpje, verval-
len en vrijwel verlaten door de bewoners. tot 
een italiaans-Zweedse filosoof dit als locatie 
koos voor zijn designhotel Sextantio. de oude 
huisjes werden in stijl gerestaureerd en wande-
lend door de smalle steegjes waan je je in de 
achttiende eeuw. er wordt gefluisterd dat 
Clooney hier ook gelogeerd heeft. 

trabocchikust
naast de weldadige rust van de bergen biedt 
deze groene regio nog meer. de 133 kilometer 
lange kustlijn is bezaaid met mooie strandjes. 

Van gezellig druk met bedjes en strand tentjes 
tot rotsig en rustig. langs de kust wordt volop 

lokale vis geserveerd. Bij Hotel levante in Fos-
sacessia is de zeebaars met sinaasappel en 
zeevruchten een aanrader. Voor de deur liggen 

De Abruzzen,  
het Decor vAn 

vele speelfilms
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de monumentale trabocchi, een bezienswaar-
digheid tussen Francavilla en Vasto. in sommi-
ge van deze houten vissersplatforms kun je 
zelfs dineren. Villa Mucchiarelli is een prima uit-
valsbasis voor het zuidelijk kust gebied. in dit 
landhuis bij Crecchio, op acht  kilometer van zee, 
zijn de kamers prachtig ge restaureerd. 
de provincie teramo in het noorden staat be-
kend om de kunst en om de verfijnde keuken, 
die volgens velen tot de beste van italië be-
hoort. na de beklimming van het grootste fort 
van europa in Civitella del tronto smaakt de 
ceppe bij hotel-ristorante Zunica prima. Chef-

kok luca maakt dagelijks deze lokale pasta en 
meer geweldige traditionele gerechten. Buon 
appetito!  

Het leuke van de abruzzen is dat je ze nog een 
beetje voor jezelf hebt. noordelijke vakantie-
vierders kom je nauwelijks tegen. en dat terwijl 
deze regio zoveel te bieden heeft: landschap-
pen die als filmdecor dienen, de beste wijnen 
en spijzen en authentieke dorpjes. en de ab-
ruzzees? die lijkt wat stug, maar met een paar 
woorden italiaans word je binnen de kortste ke-
ren onthaald als een huisvriend.  

absoluut abruzzo

toeristische 
inFormatie, 
wanDelroutes, etc. 
www.abruzzoturismo.it;
info.apt@abruzzoturismo.it

slapen en eten
Hotel Santa Croce
Sulmona,  
www.hotelsantacroce.com

Locanda del Barone
Caramanico terme,  
www.locandaelbarone.it

Designhotel Sextantio 
Santo Stefano di Sessanio,  
www.sextantio.it

Hotel Levante
Fossacessia,  
www.hotellevante.it  

Villa Muchiarelli
Crecchio,  
www.villamucchiarelli.it

Hotel-ristorante Zunica
Civitella del tronto,  
www.hotelzunica.it 

bijzonDere 
vakantiehuizen en 
groepsreizen
www.authentic-abruzzo.com

haagse zussen Delen 
lieFDe voor abruzzen
de Haagse zussen Christa en Monique 
Hendriks verloren hun hart aan de abruz-
zen. Christa (42) kwam er in 1990 voor het 
eerst, op bezoek bij de familie van haar ita-
liaanse vriend. Haar zus Monique uit Voor-
burg (49) is gek op de bergen. Ze weet 
nog precies hoe ze op het trapje bij het ge-
boortehuis van Christa’s schoonmoeder 
mijmerden over de mogelijkheden van 
deze regio. Monique: “een paar jaar gele-
den hakten we de knoop door. we hebben 
allebei onze baan opgezegd en zijn onze 
reisorganisatie authentic abruzzo begon-
nen. we organiseren groepsreizen en 
speuren in de regio naar bijzondere vakan-
tiehuizen. en die zijn er genoeg.” Christa 
woont officieel met haar gezin in rome, 
maar brengt steeds meer tijd door in de 
heuvels bij abbateggio. “nergens anders 
vind ik zo’n rust als hier.” 


