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 Het meer van Trasimeno.

REIZEN

Perugia, de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie in de regio Umbrië, wacht ons op 

in een stralende lentezon. Bij aankomst in 

de opvallend kleine luchthaven staat er een 

lange rij aan het autoverhuurkantoortje van 

Sicily by Car. We besluiten ons – helemaal op 

z’n Italiaans – niet op te jagen en gaan rustig 

een koffietje drinken tot de rij wat korter is. 

Het zal het motto worden van de rest van 

onze vakantie. Niet dolce far niente, daarvoor 

is Umbrie véél te mooi en willen we te veel 

zien en doen, wel rilassati: alles relaxed, zon-

der stress. We wachten geduldig onze beurt 

af, krijgen de sleutels van onze huurauto en 

gaan voor een eerste stop in deze mooie, 

bruisende studentenstad.

Perugia werd in 1540 door paus Paulus III  

veroverd. Hij liet een grote burcht boven  

de stad bouwen om de inwoners te kunnen 

overheersen. 300 jaar later werd de burcht 

afgebroken, maar de fundamenten bleven. 

Wanneer je parkeert in de ondergrondse  

parking en de roltrappen naar boven neemt, 

kom je uit onder de voormalige burcht, in een 

doolhof van tunnels en poorten. Het is gek 

dat zelfs de originele straten van Perugia (van 

voordat de burcht er stond) nog intact zijn en 

ook vandaag nog gebruikt worden. De stad 

ligt hoog op een heuvel en dat geeft dan ook 

prachtige uitzichten op mooie landschappen.

➜

Umbrië, 
HET MOOIE ZUSJE 

VAN TOSCANE

 

Onze  

art director Suzy 

en dochter Lisa 

op ontdekking in 

het groene 

Umbrië

Italië beleeft zware tijden met de corona-crisis. 
We leven erg met hen mee en hopen dat we 

straks weer van dit prachtige land kunnen  
genieten, zoals vorig jaar onze art director Suzy, 

die logeerde in het groene hart van Italië. 

 De basiliek van Assisi.

 Geen Italië zonder ijs!

 De basiliek van Gubbio.

 Idyllische landschappen.
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 Verfrissend: Cascata delle Marmore. 

Even later tuffen we door dat landschap rich-

ting Fratticiola Selvatica, het dorpje dat een 

week lang onze uitvalsbasis zal zijn. Na een 

half uurtje flink klimmen rijden we via een 

steil pad naar beneden, het prachtige domein 

op van Tim Huwé en zijn Italiaanse vrouw 

Loredana. Na een hartelijke ontvangst vertelt 

Tim ons bij een fris drankje hoe hij hier is be-

land. “Ik leerde Loredana kennen in Brussel 

op een concert van Buena Vista Social Club. 

Na een paar jaar in België en de geboorte van 

onze tweede dochter – er zou er nog eentje 

volgen – wilden we op een andere manier bij 

de kinderen kunnen zijn en beslisten we om-

Loredana’s droom waar te maken in Italië.”  

In 2003 renoveerde hij met Lori een tradi- 

tionele Umbrische woning tot een unieke 

agriturismo: La Vallata. Ze combineren de 

B&B met landbouw en maken er zelf olijfolie.

We installeren ons in onze kamer met over-

weldigend uitzicht over de groene vallei. 

Terracotta vloeren, authentieke houten bal-

ken en betegelde badkamertjes: het belooft 

een mooie week te worden.

➜
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De hoogste waterval  
van Italië en Spello

Vandaag bezoeken we de Cascata delle Mar-

more, een natuurpark met een kunstmatige 

waterval, de hoogste van Italië. Een water-

centrale zet om de twee uur de sluizen open, 

waardoor het water van een hoogte van 165 

meter naar beneden stort via drie waterval-

len. We wandelen langs groene paadjes en 

houten trappen helemaal naar beneden en 

hebben onderweg prachtige uitzichten op 

de watervallen vanop verschillende balkons. 

Tip: neem zeker een regenjas mee.

We stoppen ook even in Spello, een middel-

eeuws stadje met een nog intacte stadsmuur. 

De vele bloemensteegjes, waar het vaak aan-

schuiven is voor een foto, geven ongelofelijk 

veel kleur. In de leuke souvenirwinkeltjes 

vliegen de truffelproducten je om de oren. 

We zetten ons met een wijntje op het centra-

le plein om naar de mensen te kijken, tot een 

onverwachte regenbui ons de auto in jaagt.
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Met de kabelbaan naar  
de basiliek van Gubbio
Een must tijdens een reis door Umbrië is een 

bezoek aan de middeleeuwse stad Gubbio, 

een charmant labyrinth van smalle straten, 

pleintjes, trappen, eeuwenoude huizen en 

poorten. Boven op de berg Ingino staat de 

basiliek van Sant’Ubaldo, die je bereikt via 

een wel heel speciale kabelbaan: La Funivia. 

De kleine open kooitjes brengen telkens  

twee personen rechtstaand naar boven.  

Het uitzicht is prachtig, de knikkende knieën 

waard. De basiliek herbergt het lichaam van 

de beschermheilige van Gubbio, boven op 

het hoofdaltaar onder een glazen koepel.  

Er staan trouwens ook gigantische houten 

kaarsen van maar liefst 400 kilo, die voor  

het jaarlijkse Corso dei Ceri (de kaarsenrace) 

door de straten gedragen worden, een tradi-

tie die al sinds de 12de eeuw standhoudt.
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Welkom in de wijngaard  
van Maria

Na een zalige nacht – de oorverdovende stil-

te die ’s nachts over de vallei neerdaalt heeft 

iets magisch – gaan we een kijkje nemen in 

de olijf- en wijngaard van de familie Tili. Daar 

hebben de temperamentvolle Maria en doch-

ter Anne-Laure het voor het zeggen. Ze ont-

vangen ons met open armen, veel gebaren 

en enthousiaste kreten. Italiaanser dan dit 

wordt het niet. Tijdens de rondleiding vertel-

len ze honderduit over het indrukwekkende 

productieproces van hun olijfolie.

Olijfolie wordt hier ook wel ‘het bloed van 

Umbrië’ genoemd. Hier maken ze hun olie 

cold pressed, wat wil zeggen dat de olijven 

amper verhit worden. Alles verloopt hier  

organisch en zonder chemicaliën. Zo blijven 

de smaak, het aroma en de antioxidanten van 

de olijven beter bewaard dan wanneer ze aan 

hoge temperaturen blootgesteld worden, 

wat vaak gebeurt bij goedkope olijfolie. Het 

productieproces is wel erg arbeidsintensief 

en er zijn veel meer olijven nodig. Wanneer 

we eindelijk mogen proeven van de felgroene 

delicatesse, begrijpen we waarom ze hier zo-

veel moeite voor doen. Wat een ontdekking! 

‘Not for cooking’, zeggen ze er wel streng bij. 

Deze olie eet je puur, op een stukje brood of 

om je gerecht meer smaak te geven.

Niet veel later krijgen we een schort voor en 

tonen de dames ons hoe je gnocchi, auber- 

gines en biscotti (Italiaanse koekjes) maakt. 

Na het koken druppelen de andere familie-

leden en werkkrachten binnen. We genieten 

van een gezellige maaltijd, terwijl de glazen 

gevuld worden met zelfgemaakte wijn. Terug-

rijden doen we met veel te veel flessen olijf-

olie én wijn. Help, hoe krijgen we dit thuis?
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Proeven van Assisi  
en Italiaanse gastvrijheid

Op aanraden van Tim gaan we in de namiddag 

naar Assisi, het bekende bedevaartsoord. Het 

is hier dat de heilige Franciscus van Assisi aan 

het einde van de 12de eeuw geboren werd. 

Je ziet de hoger gelegen stad met haar basi-

lieken en kerken al van ver. We parkeren net 

buiten de stadspoorten en wandelen langs de 

mooie Via San Francesco, een straat met veel 

toeristische boetiekjes en gezellige cafeetjes. 

’s Middags eten we onze eerste échte Itali-

aanse pizza en raken we aan de praat met een 

plaatselijke galeriehouder, die echt alles uit 

de kast haalt om ons te charmeren én zijn 

kunst te verkopen.

Diezelfde avond schuiven we de beentjes 

onder tafel in onze B&B en genieten van een 

heerlijke Italiaanse maaltijd met glaasjes loka-

le wijn. Loredana blijkt een ongelofelijke chef 

en voorziet naast een ontbijt met verse, loka-

le producten, ook een avondmaaltijd voor 

gasten die dat wensen. Gewoon ’s morgens 

even signaleren dat je mee wilt eten. In het 

hoogseizoen is het hier elke avond een beetje 

feest onder de pergola. Dan komen alle gas-

ten samen voor een gezellige pizza-avond, 

een barbecue of een diner à la carte.

“Olijfolie wordt ook wel ‘het bloed van 
Umbrië’ genoemd. ‘Not for cooking!’ zeggen ze 

er streng bij: deze olie eet je dan ook puur, 
gewoon op een stukje brood”

 Klimmen in Perugia.

 Uit de wijngaard van de familie Tili.

 Pasticceria Sandri in Perugia. 

 Gubbio

 Zicht op de stad Todi. 

 Maria-afbeelding in Perugia. 
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 Terras in Perugia
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UMBRIË PRAKTISCH
• Wij vlogen vanuit Charleroi met  

Ryanair rechtstreeks naar de luchthaven 

van Perugia.

• Een auto kun je huren bij Holidaycars. 

Als je bij La Vallata boekt krijg je een link 

met 20% korting op de huurwagen,  

holidaycars.com/autohuur 

• Voor een rubberboot die je zelf  

bestuurt, kun je terecht bij Passignano 

Zodiac Rent, passignanorentboat.com

• Vespa’s huurden we bij 

umbriainvespa.com/nl

Handig, bij aankomst in La Vallata krijg 

je een infopakket met alle adressen en 

telefoonnummers om te boeken.

LA BELLA UMBRIA

Umbrië en Toscane hebben veel met 

elkaar gemeen, maar de meeste toeris-

ten trekken nog altijd naar Toscane. 

Onterecht, want het ‘groene hart van 

Italië’ heeft veel te bieden...

• De levendige studentenstad Perugia, 

boven op een heuvel met uitzicht op 

de velden.

• Het middeleeuwse Gubbio, een dool-

hof aan steegjes en trappen. Alsof de 

tijd hier heeft stilgestaan...

• Spello, een van de best bewaarde 

stadjes in Umbrië. Bijzonder om z’n 

kleurrijke kunst en bloemen.

• Assisi, een van de bekendste stadjes 

van Umbrië, met z’n beroemde San 

Francesco.

• Het Lago Trasimeno in het noorden 

van Umbrië. Op deze plek lokte Hanni-

bal de Romeinen ooit in een hinderlaag. 

Vandaag is het een betoverende plek 

aan het water met strand, eilandjes en 

pittoreske dorpjes.

LEKKERE ADRESJES
• Trattoria del Pescatore, Passignano  

sul Trasimeno (reserveren is een must) 

bij Carlo (spreekt Engels en Frans). 

+39 335 315 818,  

delpescatore.com/ita/benvenuto.html

• Taverna dell’Orso Leonardo (spreekt 

Engels) +39 349 077 0820, 

tavernadellorso.it

• Il Poeta Contadino bij Monica 

+39 075 602 0260,  

ilpoetacontadino.com/contatti

LOGEREN IN  
LA VALLATA

La Vallata ligt midden in de groene  

heuvels van de driehoek Assisi-Perugia- 

Gubbio, en is de perfecte uitvalsbasis 

om de streek te bezoeken. Elke dag  

begint met een heerlijk ontbijt: zelf-

gemaakte producten of van lokale pro-

ducenten, écht biologisch bruin en wit 

brood, ontbijtkoeken en verse eieren.  

’s Avonds kookt Loredana op verzoek. 

Je logeert er in ruime appartementen 

en kamers in originele, lokale stijl. 

Kamer voor twee: vanaf a 55/nacht incl. 

ontbijt, lavallata-umbria.it/ned

 D A G  5 

Het Trasimeense meer  
is top
We trekken naar het Trasimeense meer, het 

derde grootste meer van Italië. We rijden tot 

in Passignano sul Trasimeno, een dorpje waar 

Tim voor ons een ontmoeting heeft geregeld 

met ‘Benni’. Hij runt een bedrijfje dat rubber-

boten verhuurt en neemt ons mee voor een 

rondvaart. Met de wind in de haren varen we 

tot Isola Maggiore, met amper 16 inwoners 

het enige bewoonde eiland op het meer. Het 

eiland is autovrij en bestaat uit één hoofd-

weg. We meren aan en wandelen een eindje 

omhoog tot aan een oude kasteelruïne die  

te koop staat. Even dromen we weg…

Na de boottocht huren we bij Claudia een 

elektrische fiets voor een tocht van 60 kilo-

meter rond het meer. Ze lijkt niet helemaal 

overtuigd omdat we geen ervaren fietsers 

zijn, maar wij zien het volledig zitten. Met 

haar geïmproviseerd plannetje in onze broek-

zak trekken we er op uit. “Volg de pijltjes!”, 

roept ze ons nog na. De eerste 30 kilometer 

zijn fantastisch, met de zon op ons gezicht. 

Zodra we over de helft zijn, voelen we onze 

spieren verzuren en onze billen pijnlijk wor-

den. Na de middag is het ploeteren en rijden 

we regelmatig verkeerd. De pijltjes wijzen al- 

le kanten op… Wanneer we nog 10 kilometer 

moeten fietsen en rustig een ijsje aan het 

eten zijn, krijgen we een ongerust telefoontje 

van Claudia. Of we zeker voor het donker  

zullen thuis zijn, de fietsen hebben namelijk 

geen licht… We zetten de eindsprint in en 

komen net voor zonsondergang weer aan.

Die avond dineren we in Trattoria Del Pesca-

tore. Al 50 jaar serveren ze hier verse vis uit 

het Trasimeense meer. De uitbater is vriende-

lijk, de vis smaakt fantastisch. We genieten 

van de voorjaarsavond. In de zomer is het hier 

warmer en drukker, maar in de lente en het 

najaar heerst de stilte over Umbrië. Tel daar-

bij de Italiaanse flair, het heerlijke eten én het 

zachte klimaat, en je weet waarom wij met 

tegenzin de volgende ochtend onze koffers 

pakken. Arrivederci Tim, tot volgend jaar!

 Assisi

 Assisi

 La Vavallata

 Proeven na de Italiaanse kookles.

 Wandelen langs het meer van Trasimeno.

 Rondvaart met Benni.  

“De Italiaanse flair, het heerlijke 
eten en de zachte lentezon... Wij 

weten waarnaartoe volgend jaar!”

71


