
TOURS & TIPS

ITALIAANSE RIVIÈRA

PURE 
DOLCE VITA

De Italiaanse Rivièra is een uitdaging voor de 
autorijder. Dat heeft alles met het karakter van 
dit kustgebied te maken. Het is namelijk geen 
platte streek: slechts 1% van het land is vlak. 
Verder is het ruigheid troef in dit deel van  
Italië. Grillige rotspartijen en steile hellingen 
rijzen rechtstreeks op uit de diepblauwe 
Middellandse Zee. Daarachter beginnen gelijk  
al de uitlopers van de Alpen en de Apennijnen. 
Vermijd je dus de drukke Autostrada A12/A10 
– de vrij smalle snelweg langs de Rivièra, met 
een aaneen-schakeling tunnels – dan rijd je 
vrijwel uitsluitend over prachtige, kronkelige 
kustwegen en bergweggetjes. Die verklappen  
al snel de grote contrasten van deze kuststreek. 
Enerzijds is er het rustieke bergachtige 
binnenland, met rollende wijnvelden, een 
groen berglandschap en op iedere heuveltop 
een middeleeuws dorp waar de tijd stil lijkt  
te staan. Toeristen komen hier weinig.

Italië heeft talloze geliefde streken, maar de allermooiste is misschien wel de Italiaanse 
Rivièra. Daar vind je namelijk alles waar het land geliefd om is: veel historie, bruisende 
steden, lieflijke dorpen, heerlijk eten, prima wijn, een fenomenaal landschap en óók  
nog eens strand, zee en zon. Kortom, pure Dolce Vita voor de huurauto. Deze route  
voert je langs vrijwel de hele Rivièra: van Pisa naar San Remo.

De kust is een heel ander verhaal: de Italiaanse 
Rivièra is geliefd en beroemd over de hele 
wereld. Je vindt er prachtige vissersdorpen, 
turkooizen baaitjes, prima stranden en jetset 
haventjes vol miljoenenjachten. In die dorpen is 
het overal gezellig druk, en nergens hoef je ver 
te zoeken voor een lekker terras of ristorante. 
Zoals we al zeiden: pure Dolce Vita voor de 
huurauto.

DE ROUTE
 
Beginpunt: Pisa
Eindpunt: San Remo/Villa Hanbury
Lengte: 575 km

  KARAKTERISTIEK
Drukke kustwegen, kronkelige bergweggetjes 
en af en toe een stukje snelweg.

 REISDUUR

Minimaal een week, twee weken is optimaal.

AANBEVOLEN OVER-
NACHTINGSPLAATSEN:

  Portovenere/Cinque Terre, Bogliasco, 
Albenga, Santo Stefano d’Aveto, San Remo, 
Dolceacqua.  
Tip: Deze route begint bij Pisa Airport, omdat 
deze luchthaven een ruim aanbod heeft van 
(budget-)vluchten uit Nederland.

  PISA AIRPORT > LA SPEZIA
Kies vanaf Pisa Airport de richting ‘Genova 
Livorno’ en al na 4 kilometer bereik je snelweg 
A12. Neem ook hier de richting Genova. Het 
eerste stuk is landschappelijk niet zo interessant, 
dus voorlopig blijven we op de Autostrada. 
Neem na zo’n 70 kilometer de afslag La Spezia. 
Pas nu zit je daadwerkelijk aan de Italiaanse 
Rivièra. Nog een klein stukje snelweg brengt je 
naar drukke havenstad La Spezia. Leuk om wat 
rond te lopen, koffie te drinken of om het 
kasteel te bekijken, maar niet veel meer.
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  LA SPEZIA > PORTOVENERE
Weliswaar een piepklein stukje, maar de eerste 
beproeving voor de huurauto. Over het 
kronkelige kustweggetje SP530 – het ene 
uitzicht over de Middellandse Zee is hier nog 
mooier dan het andere – naar het vissersdorp 
Portovenere. Porto Venere > Monterosso-al-Mare 
Rijd terug over de SP530, maar neem dan de 
afslag Cinque Terre (weg SP370) in plaats van 
de afslag La Spezia. Over nog meer kronkel-
weggetjes bereik je Riomaggiore, één van de 
vijf Cinque Terre-dorpen. Via de andere dorpen 
(Manarola, Corniglia en Vernazza) bereik je 
Monterosse-al-Mare de ‘grootste’ van de vijf. 
Wegnummers: SP51 en SP38 en dan afslag 
Monterosso-al-Mare.

  MONTEROSSO-AL-MARE > SANTO 
STEFANO D’ALVETO

Het Cinque Terre-gebied is bijzonder schitterend, 
maar ook erg druk. Tijd daarom voor het rustige 
binnenland. Rijd eerst richting Levanto, en 
neem daar de SP566 het binnenland in. Kruis de 
snelweg, vervolgens door het mooie dal van de 
rivier Vara, dan via Varese Ligure (over SP523; 
een stop waard) naar de ruige Passo del Bocco 
(946 meter hoogte, via wegen SP49 en SP27), 
dan in noordelijke richting tot Santo Stefano 
d’Alveto (over via SP586). Daar beland je in een 
rustieke bergwereld met meren, beken, bossen 
en rotspartijen. Bovendien is dit optimaal 
autorijden: je passeert vrijwel uitsluitend 
panoramische wegen.

  SANTO STEFANO D’ALVETO > PORTOFINO
Terug naar zee – we rollen het gemoedelijke 
binnenland weer uit – over de relaxte kronkel-
wegen SP586, SP56, SP23 en SP58. Je passeert 
o.m. de dorpen Rezzoaglio, Favale di Malvaro, 
Coreglia Ligure en Rapallo. Eindpunt: jetsetoord 
Portofino.

  PORTOFINO > GENUA
Sjiek Portofino mag je niet missen. Maar 
accommodatie is er helaas erg duur. In het 
nabijgelegen badplaatsje Bogliasco verblijf je 
veel voordeliger. Bovendien is het is een mooi 
ritje over de SP1, de oude kustweg. Over 
dezelfde kustweg rijd je van Bogliasco verder 
naar Genua, nog een kort stukje. Deze stad is 
behoorlijk onoverzichtelijk, dus we raden aan 
om hier de snelweg te nemen. Wil je iets van 
het centrum zien, neem dan afslag Genova 
Ovest. Tip: vanuit Bogliasco kun je makkelijk 
met de trein op en neer naar Genua.

  GENUA > GROTTI DI TOIRANO
Neem gelijk buiten Genua de oude kustweg 
SP1, dat is mooier en gemoedelijker rijden dan 
de drukke snelweg. Vervolgens een flink stuk  
in westelijke richting – maak eventueel een 
tussenstop in de stad Savona – en volg SP1  
tot Borghetto Santo Spirito. Draai daar het 
binnenland in (weg SP60) en na zo’n 20 km 
bereik je het grottencomplex van Toirano. 
Aanbevolen overnachtingsplaats: het stadje 
Albenga met haar middeleeuwse centrum,  
iets verderop aan de kust.

  GROTTI DI TOIRANO > IMPERIA/ 
PORTO MAURIZIO

Albenga passeer je dan ook tijdens de volgende 
etappe naar Imperia (wederom over de SP1), 
een dubbelstad die bestaat uit de ‘deelsteden’ 
Porto Maurizio en Oneglia. Je moet in de 
eerstgenoemde zijn: vanuit Porto Maurizio 
vertrekken ’s zomers dagelijks namelijk 
spectaculaire walvis- en dolfijnexursies.

  IMPERIA/PORTO MAURIZIO > SAN REMO/
VILLA HANBURY

Officieel eindigt de route dan in de sjieke bad- 
en casinoplaats San Remo, wij raden je aan om 

nog even door te rijden (weg SP1) naar het 
gehucht Mortola Inferiore. Want daar ligt Villa 
Hanbury, een weergaloos mooie Italiaanse villa 
met botanische tuinen. Een perfecte plek om 
tot rust te komen. En dat heb je – na 575 
kilometer aan kust- en kronkelwegen – dik 
verdiend.

EXTRA ROUTETIP

Een mooie omweg kun je maken door het 
binnenland achter San Remo: door de valleien 
Armea en Crosia, langs verstilde middeleeuwse 
dorpen als Apricale, Baiardo, Perinaldo, 
Dolceacqua en Ceriana. De dorpen liggen in de 
wijnvelden, met de Ligurische Alpen op de 
achtergrond. Reken op 1 extra dag, inclusief 
tussenstops.

DOEN ONDERWEG

  PISA
Deze naam behoeft verder eigenlijk geen uitleg: 
de scheve toren moet iedereen nu eenmaal een 
keer in z’n leven hebben gezien. Maar ook 
verder heeft Pisa genoeg te bieden, met een 
bruisend centrum vol winkels, terrassen, kerken 
en enkele uitstekende musea.

  PORTOVENERE
Het kerkje van San Pietro is hét symbool van 
Portovenere (‘Haven van Venus’): een stoer 
kerkje op een ruige rotsklif boven zee, waarvan 
de geschiedenis terugvoert tot de 6e eeuw. 
Portovenere zelf is een schitterend 
vissersdorpje omgeven door steile rotskusten 
en diepblauwe zee.

  CINQUE TERRE
Dit vijftal vissersdorpen ligt als blokkendozen 
van pastel aangeplakt tegen de steile kustlijn, 
onderling verbonden door machtig mooie 
wandelpaden. De wijnterrassen tussen de 
dorpen vormen de steilst bebouwde hellingen 
langs de Middellandse Zee.

SANTO STEFANO D’AVETO
In de Aveto Vallei ligt dit historische bergdorp, 
omringd door het Parco Naturale Regionale 
dell’Aveto: een schitterend woest berggebied 
met beken, bossen, meren en talloze wandel-
paden. Heerlijk onthaasten na de drukke kust. 
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  PORTOFINO
Dit schitterende ex-vissersdorp zit nu vol bars, 
restaurants en dure kledingwinkels, terwijl 
miljoenenjachten de meeste vissersboten 
hebben verdrongen. Goede kans dat je hier 
Gabbana of Berlusconi op het terras ziet: zij 
hebben hier beiden een villa.

  BOGLIASCO
Trekken veel plaatsen aan de Italiaanse Rivièra 
toeristen uit de hele wereld, Bogliasco is puur 
Italiaans. Schilderachtig dorp met lieflijk baaitje 
met een strand vol Italiaanse mamma’s en 
bambino’s. In de lokale ristorantes heeft je voor 
€ 10 een prima driegangenmaaltijd mét wijn.

  GENUA
Deze drukke havenstad is een tikje smoezelig, 
maar in Genua vind je ook ’s werelds grootste 
middeleeuwse resterende stadshart: een 
labyrint van kruipdoor-sluipdoor steegjes. Ook 
de Via Balbi – met prachtig weelderige 
18e-eeuwse ‘palazzi’ – is een must-see.

  ‘WHALEWATCHING’
Weinig mensen weten het, toch is het absoluut 
waar: ook op de Middellandse Zee kun je 
walvissen spotten. Vanuit de plaatsen Porto 
Maurizio en Finale Ligure zijn er dagelijks 
walvisexcursies per boot. Vrijwel zeker zie je 
gestreepte dolfijnen, maar vaak ook vinvissen 
en soms potvissen.

  GROTTI DI TOIRANO
Dit immense grottenstelsel werd pas in 1950 
ontdekt, en tijdens een onderaardse wandeling 
ontdek je hier ondergrondse waterbassins en 
surrealistische druipsteenformaties. Maar ook 
het omliggende berglandschap vol grillige 
karstrotsen is absoluut de omweg waard.

  SAN MARINO
Een van de sjiekste Italiaanse badplaatsen en 
sinds de 19e eeuw al geliefd onder de Europese 
adel en jetset. De weelderige Grand Hotels 
herinneren aan dat tijdperk, net als het 
beroemde casino in Belle Époque-stijl. Rien ne 
va plus!

  DOLCEACQUA
In dit dorp in het achterland van San Remo 
waan je je in de Middeleeuwen. Met piekfijn 
bewaard gebleven 13e-eeuwse kerk en dito 

15e-eeuwse stenen boogbrug. Een van de 
meest geliefde Italiaanse wijnen komt hier 
vandaan: de rode wijn Rossese. Zie ook de Extra 
Routetip.

  VILLA HANBURY
Heerlijke rustoase na een lange rit: Villa 
Hanbury is een statige 14e-eeuwse Italiaanse 
villa, omringd door koele bossen en botanische 
tuinen vol bloemen en fonteinen, in de 19e 
eeuw aangelegd door een rijke Engelsman.

BESTE REISTIJD

Gezegend met een aangenaam mediterraan 
klimaat kun je ruwweg van april tot en met 
oktober prima terecht aan de Italiaanse Rivièra. 
De beste maanden zijn april, mei, juni, 
september en oktober: veel kans op goed weer 
(niet te warm, niet te koud) en de drukte aan 
de kust valt dan mee. Wie échte rust zoekt, gaat 
in de wintermaanden.

LINKS

  www.enit.it
 www.cinqueterre.it
 www.aptcinqueterre.sp.it
 www.whalewatch.it
 http://ligurie.startpagina.nl
 www.turismoinliguria.it
 www.toiranogrotte.it
 www.amicihanbury.com


