
Culinaire reizen 

AUTORONDREIS ABRUZZO 

Dag 1 + 2 

Aankomst vanaf luchthaven (Pescara, Ancona of Rome) of natuurlijk met de eigen auto. 

CIVITELLA DEL TRONTO, is de plaats waar je de eerste nacht verblijft. In het hart van het Parco 

Nazionale Gran Sasso, direct op het prachtige centrale plein van de stad. Civitella del Tronto (600 

meter hoogte) is één van de "Borgi piü Belli" van Italië, met een rijke geschiedenis. Het fort staat 

bekend als het laatste bolwerk van de Bourbons voor het "Herenigd Italië" 150 jaar geleden. 

Het antieke en elegante gebouw van Zunica 1880 dateert uit de 17e eeuw. Al 4 generaties opent de 

familie Zunica zijn deuren voor gasten. Hier treft u gastvrijheid en gastronomie zij aan zij. Als je hotel 

Zunica binnenstapt merk je dat het personeel hier met veel liefde werkt. Zij houden ervan om je nog 

echt te verwennen. Niet alleen met de gebruikelijke service van een ****-hotel, maar ook met 

persoonlijk advies over de omgeving, de parken, het fort, lokale cultuur, gastronomie etc. Door het 

geven van workshops op het gebied van wijnproeverijen, gastronomie, olieproeverijen en bezoeken 

aan pastafabriek, neemt Zunica je mee in de cultuur van het echte Italië. 

Dag 3 + 4 

Via de Campo Imperatore rijdt naar het plaatsje Calascio. 

ROCCA CALASCIO. Dit middeleeuwse dorpje ligt midden in het Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga, een gebied wat in de middeleeuwen de "Baronia di Carapelle" werd genoemd. In 

het dorp ligt een uniek Bed en Breakfast. Het is mogelijk om al direct vanuit het dorp wandelingen te 

maken naar bijvoorbeeld de Campo Imperatore.  Midden op de Campo Imperatore kan je 

“arrosticini” spiesjes van schaapsvlees grillen. Je hoeft niet mee te nemen, want de bbq’s staan al 

brandend klaar en bij ristoro Mucciante kan je de arrosticini en nog veel meer lekkers kopen. Een 

geweldige ervaring op 2100 meter hoogte. De eigenaar van de B&B is gids en begeleidt je graag op 

avontuur! 

Dag 5 + 6 

Via Parco Nazionale della Majella rijdt u naar de kust van Abruzzo. 

ORTONA. In het binnenland van de stad Ortona, omgeven door middeleeuwse stadjes, ligt  het 

volgende verblijf. Zeer recent gerestaureerd door een groep enthousiaste investeerders. Zij hebben 

dit indrukwekkende landhuis ingericht met respect voor het fascinerende historische karakter. De 

appartementen en suites zijn verschillend van afmetingen en inrichting en zijn van alle gemakken 

voorzien. Zo hebben ze wifi, lcd tv, luxe badkamers met föhn. In het prachtige restaurant serveert 

men elke ochtend een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Het landhuis is strategisch gelegen tussen de 

heuvels van het Majella Park en de Adriatische Kust. Slecht 8 km van de stranden en 25 km van de 

luchthaven van Pescara. Bezienswaardigheden in de omgeving: Costa dei Trabbochi, Abbazia San 

Giovanni in Venere, Ortona, Lanciano. 

Vanaf  € 395,-- p.p. 

Op basis van verblijf in tweepersoonskamer, incl. ontbijt 


