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Portret

Italië is één van de meest bereisde landen van Europa. Dat is niet verwonderlijk omdat de ZuidEuropese laars boordevol attracties en verrassingen zit waardoor elke reiziger aan zijn trekken
komt. Ga je voor de cultuur naar Italië dan zijn de mogelijkheden haast niet te overzien: je vindt
er de mooiste verzamelingen kunst en honderden historische steden zijn openluchtmusea. Als
weinig andere landen is Italië bedeeld met de mooiste natuurgebieden, niet alleen in de Alpen
maar in tal van andere bergketens die nauwelijks op de toeristische kaart staan. Het is een
terrein voor actieve vakanties: rotsklimmen, rafting, kajakken, mountainbiken, wandelen.
Helemaal omringd door de Middellandse Zee en door de Adriatische Zee, biedt Italië duizenden
kilometers drukke maar ook verlaten stranden.
Italië is het land van het plezier en van het goede leven. Italianen zijn vrolijk, vriendelijk en
gastvrij en ze weten te genieten van alles wat het goede leven hen biedt. Dat aanbod is enorm:
de zon, de zee, de wijn, de mooiste kleren, muziek en film, pizza, gelato, tiramisu en duizend
andere smaakmakers. Reis naar Italië want “La vita è bella!”.

Infobronnen

- Web
www.enit.it: Italiaanse dienst voor toerisme
www.italië.nl: Nederlandstalige portaalsite
www.italytour.com: links naar Italiaanse streken en steden
www.touringclub.it: portaalsite, ook in het Engels
- Adressen
Nationaal Italiaans Verkeersbureau
Louizalaan 176
1050 Brussel
T: 02 647 11 54
E: Enit-bel@infonie.be.
- Kaarten
De TCI (Touring Club Italiano) heeft uitstekende streekkaarten en stadskaarten.
(www.touringclub.it).
- Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere uitgever heeft één of meerdere Italië-gidsen. Zowel
stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport,
restauranttips, evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje:






Trotter Noordoost-Italië, Trotter Sicilië,…



Touring Club Italiano




Insight Guide Toscane
Footprint Turin

Guide du Routard Italie du Nord, Italie du Sud
Rough Guide Italy, Rough Guide Sicily, Venice & the Veneto,…
Michelin De Groene Gids

AL DEZE GIDSEN (EN VEEL MEER)
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VIND JE IN WEGWIJZERS REISINFOCENTRUM

Formaliteiten

Voor een reis van minder dan drie maanden heb je enkel een identiteitskaart nodig. Wie jonger is
dan 18 moet een schriftelijke toestemming van de ouders op zak hebben, bekrachtigd door de
gemeente.

Reisbudget

De grootte van je reisbudget zal uiteraard afhangen van de duur van je reis maar ook van de stad
of streek waar je naartoe gaat. Het zuiden van Italië is veel goedkoper dan het centrum en het
noorden. Sommige zeer toeristische streken (bvb. Toscane) zijn extra duur en sommige steden
bieden weinig mogelijkheden voor wie met een klein budget reist (bvb. Florence, Venetië).
Je kunt het zo stellen: reizen in Italië is duur maar er zijn mogelijkheden zat om met een klein
budget rond te komen, zeker als je buiten die toeristische plaatsen gaat. Daarenboven hangt veel
af van de manier waarop je reist. Ga bijvoorbeeld niet op een terrasje zitten maar bestel een
veel goedkopere koffie of frisdrank aan de bar. Je betaalt veel minder voor een ovenverse
meeneempizza (pizza al taglio) dan voor een maaltijd in een klassiek restaurant.
Doe je inkopen in de supermarkt ‘Coöp’ waar je voor levensmiddelen zeker niet meer betaalt
dan in eigen land. Met pasta en pane (brood) en een fles vino tinto reis je gezond en
supergoedkoop. Het wordt wél duur als je in Florence een ijsje koopt in de omgeving van de
Duomo (€4 voor één bol ijs) of als je een gondel huurt op de Gran Canale van Venetië (€80 voor
50 minuten).
Neem zeker je studentenkaart mee en geniet van de kortingen op musea en transport.

Transport naar Italië

- Bus
Bij Eurolines (www.eurolines.be) zijn er groepstarieven op volgende bestemmingen: Milaan,
Genua, Florence, Rome, Turijn, Bologna, Napels, Venetië, Calabrië, Sicilië.
- Trein
Met de trein rij je vlot naar de belangrijkste Italiaanse steden, bijvoorbeeld naar Rome via Parijs,
Lyon, Turijn (reisduur minimum 15 uur), bijvoorbeeld naar Milaan via Parijs, Lyon (reisduur
minimum 12 uur). Info: www.b-rail.be (bij ‘Reizen in Europa’).
- Vliegtuig
Verschillende lagekostmaatschappijen vliegen op Italiaanse steden. Zo kun je goedkoop met
Brussels Airlines naar Napels, Rome, Milaan en Sicilië. Ryanair vliegt regelmatig op Bergamo
(Milaan), Rome en Treviso (Venetië)…
Kijk regelmatig naar de superaanbiedingen van deze en andere maatschappijen. Ook de klassieke
luchtvaartmaatschappijen hebben regelmatig promotietarieven.




www.ryanair.com
www.brusselsairlines.be
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www.wegolo.be : zoekmachine en boekingssite voor low-costvluchten vanuit België en
buurlanden

Transport in Italië

- Trein
Italiaanse treinen behoren tot de goedkoopste in Europa. www.trenitalia.com is de officiële site
van de Italiaanse Spoorwegen.
Wel hebben ze een minder goede reputatie omwille van de vertragingen. Op de grote
verbindingen is er de voorbije jaren echter vooruitgang geboekt. Er rijden nu ‘diretto’,
‘expresso’ en ‘interregionale’ treinen met elk hun eigen tarieven.
Informeer je goed alvorens een biljet te kopen want soms is het verschil in prijs niet in
verhouding tot de kortere reisduur. Dat is bijvoorbeeld zo tussen Florence en Rome of tussen
Rome en Napels. De regionale treinen stoppen overal en zijn ideaal om rustig aan sightseeing te
doen.
Er zijn reducties voor groepen en er zijn verschillende treinpassen, geldig voor het ganse
Italiaanse spoorwegnet. Wie met een Europees Interrailpass reist, betaalt slechts een kleine
extra voor de expresso-treinen.
- Bussen
Met de bus kom je overal. Er zijn zeer snelle verbindingen tussen de grote steden en minder
snelle regionale lijnen. Er bestaat geen nationale busmaatschappij maar het busvervoer is per
regio georganiseerd. Bijvoorbeeld in Toscane is dat Sita (www.sitabus.it).





www.busstation.net/main/busita.htm: links naar tientallen busmaatschappijen
www.lazzi.it/eng/activenews.asp: langeafstandsbussen
www.interbus.it: bussen naar en in Sicilië

Raadpleeg ook de transportpagina op www.reismicrobe.be
‘’Italië: Openbaar vervoer” www.reismicrobe.be/default.aspx?ref=AGAEABAR&lang=NL

Logies

Voor goedkoop overnachten of voor groepsaccommodatie kun je bij volgende organisaties en op
volgende websites terecht:






www.ostellionline.org : Italiaanse jeugdherbergcentrale
www.cai.it: site van de Italiaanse Alpenclub met informatie over verblijf in berghutten
www.camping.it: kampeerinformatie
www.parks.it: bivakkeerplaatsen in de nationale parken

In Italië kun je vrij kamperen mits toestemming van de lokale politie.

Waar naartoe?
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Terwijl de Italianen massaal hun eigen stranden opzoeken (vooral in augustus) gaan de
buitenlandse toeristen massaal naar Toscane en Umbrië en naar de steden Florence, Venetië,
Rome en iets minder naar Napels. Dat leidt tot grote toeristenconcentraties terwijl er zoveel
andere mooie streken zijn die veel minder bereisd worden én een stuk goedkoper zijn. Enkele
voorbeelden.
Ben je op zoek naar mooie en levendige steden, ga dan in het noorden van het land naar Bologna
(universiteitsstad), Ferrara, Vicenza of Padova.
Een andere mooie en aangename stad is Viterbo (ten noorden van Rome). In de omgeving zijn er
fantastische meren (o.a. Lag di Vico) waar je kunt zwemmen in het koele water en watersporten.
In de bergen van de Abruzzen (ten oosten van Rome) wonen beren. Je kunt er kamperen in
afgelegen valleien.
Reis je helemaal naar het zuiden (de Mezzogiorno) dan kom je eigenlijk in een ander land
terecht. De punt van de Laars wordt nog maar weinig bereisd, biedt fantastische mogelijkheden
voor de zonnekloppers en de actieven. Daarenboven kun je hier vrij goedkoop terecht.

Actief

- Wandelen
Italië beschikt over een uitgebreid net van bewegwijzerde wandelpaden. Vooral in de Alpen en in
de Apennijnen (bvb. Grande Excursione Apennenica) kun je meerdaagse wandelroutes doen.
Langs de routes vind je voldoende kampeermogelijkheden en berghutten. Er is de voorbije tien
jaar hard gewerkt aan de bewegwijzering van de paden.
Er zijn veel nationale parken waar je fantastische wandeltochten kunt maken. Zo bieden de
Dolomieten de meest spectaculaire landschappen. Info over nationale- en regionale
natuurparken: www.parks.it



www.altaquota.it: trekkings in Italië

- Fietsen
Italië is niet echt een fietsland. Dat komt door de drukte op de wegen, de rijstijl van de
Italiaanse automobilisten, de bergen en de warmte. Men is er eigenlijk niet gewoon aan fietsers
op de weg. De routes langs de kust zijn druk en in het binnenland is het superlastig met
uitzondering van de Po-vlakte in het noorden..
www.fiab-onlus.it: site van de Italiaanse Fietsersbond met Engelstalige versie
http://www.sardiniabybike.cjb.net: fietsen in Sardinië
- Watersport
Er zijn veel mogelijkheden voor liefhebbers van canoeing, rafting, windsurfen, duiken en andere
watersporten. De meest voor de hand liggende gebieden zijn de zuidkant van de Alpen, de meren
(o.a. Garda en Como) in het noorden, de meren in het centrum (Trasimeno, Bolsena), de
bergmassieven van noord tot zuid (o.a. de Abruzzen), de kusten van Sicilië en Sardinië. Je vindt
een overzicht van de beste plaatsen en van de infrastructuur op www.parks.it/sport.

Enkele extra tips…



Respecteer de ‘siesta’: ook in Italië bestaat een middagrust en hoe zuidelijker je gaat,
hoe langer die rusttijd duurt. Tijdens de zomer is het té warm om in de middag veel te
ondernemen. De Italiaanse dorpen en steden komen pas weer tot leven vanaf 17 u en
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blijven levendig tot na middernacht. Fietsers en stappers zijn best vroeg uit de veren
om de grote warmte te vermijden.



De lekkerste pizza vind je in de ‘pizzeria al legno’ (met houtvuur) waar je zelden meer
dan €5 betaalt

Notities
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WEGWIJZER REISINFOCENTRUM BRUGGE
Reisverslagen, reisgidsen, wandel- en fietsgidsen, logiesgidsen en kaarten ... je vindt
een uitgebreide collectie in het Wegwijzer reisinfocentrum in Brugge. We zetten je
graag op weg bij de voorbereiding van je groepsreis. Meer informatie op
www.reismicrobe.be en www.reizigersnetwerk.be.
Wegwijzer Reisinfo, Beenhouwersstraat 9, 8000
Brugge, Tel. 050/33 75 88, info@reismicrobe.be.
Open op wo, do, vrij van 14-18u, za van 10-18u.
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