
 NOORD-ITALIË
 Valle d’Aosta 
● Paradijselijke natuur
● Het Rome van het noorden
 Piemonte
●	 Chocoladeparadijs Turijn
●  Barolo,  koning van de wijnen  

en wijn van koningen
● De eilanden van Piemonte
●	 De risottovelden bij Vercelli
 Ligurië
●	  Kleurrijke dorpjes, dobberende bootjes en 

liefde langs de zee
●	 Smalle steeg jes en perfecte liefde 
 Lombardije
●	 De kleine Madonna van Milaan
●	 Een dansje op de ballen van de stier
●	 Da Vinci’s duizelingwekkende vlek
●	 Engeltjes in Mantova
●	 	Sabbioneta, een droomstad  

als een dambord
●	 Villa Carlotta
●	 De mooiste weg ter wereld
 Friuli-Venezia Giulia
●	 Drie juweeltjes in Friuli
●	 Trieste, koffiehoofdstad aan zee
 Veneto
●	 Het échte Venetië
●	 Venetië in kleine hapjes
●	 Kleurrijk Burano
●	 Strada del Prosecco
●	 Liefdesknopen in Borghetto
●	 Parels van Padova
●	 Verona
 Emilia-Romagna
●	 Mille Miglia door Italië
●	 Bologna, de buik van Italië
●	 Bologna la dotta
●	 Magnifieke mozaïeken in Ravenna
●	 Fellini’s filmische erfenis
●	 De pracht van Pomposa  

MIDDEN-ITALIË
 Toscane
● De mooiste cipressen

● Een betoverende vallei vol verrassingen
● De stilte van Sant’Antimo
● Route door Chianti
● Beestenboel in Siena
● San Gimignano by night
● De abdij van San Galgano
● Oltrarno, het échte Florence
● Dicht bij de hemel
●  Sprookjeskasteel uit  

Duizend-en-een-nacht
● La vita è bella in Arezzo 
●  Stoere cowboys, een zingende baai,  

klein Jeruzalem en kleurrijk mozaïek
 Le Marche
● De ideale stad
● Riviera del Conero 
● De lekkerste olijven van Italië
●  Stad van papier omringd  

door bloemen van goud
 Umbrië
● Het groene hart
● De mijn van de smaak
● Weg van de heilige wijn
● Kleurrijk Spello 
● Duivelse taferelen in Orvieto
 Lazio
● De lekkerste wijn van Lazio
● Cività di Bagnoregio, de stad die sterft
● De tuinen van de keizers
● Pootjebaden in de Baai van de Maan
● Door engelen gemaakt
● Liefdesspel in hartje Rome
● Schildpadden en artisjokken
● De neuzen van Rome
● Eeuwige rust op een berg vol scherven
 Abruzzo
● Het goud van Italië
● Parco Majella, la madre montagna
● Logeren tussen de dorpsbewoners 

ZUID-ITALIË & DE EILANDEN
 Campanië
● Napels, Italië in het kwadraat
● Een oase van rust aan de Spaccanapoli
● De enige echt pizza

● De weg van de duizend bochten
● Bakermat van de limoncello
● Kleurrijk paradijs voor de kust van Napels
● Onder de rook van de Vesuvius
● Griekse tempels in het groen
 Calabrië
● De Kust van de Goden
● De vijf koepels van La Cattolica
	 Basilicata
● Matera, stad van de Sassi
●  Maratea: 44 kerkjes, een enorm 

Christusbeeld en een wonderlijke grot
 Puglia
● Barokke bombarie in Lecce 
● Het uiterste puntje van Italië
● Ostuni, la città bianca
● De mooiste stranden van Italië
● Zie de zon in de zee zakken
●  Specchia, schitterend stilleven in de Salento
● Een tapijt van olijfbomen
● Duizenden lichtjes
● Culinair genieten in een grot
● Gallipoli, mooie stad aan zee
● Vallei vol trulli
 Sicilië
●  Syracuse, de mooiste stad  

van de antieke wereld
●  Val di Noto, bijzondere stadjes  

vol barokke details
● Kleurrijke trap in Caltagirone
● De Siciliaanse zoutkust
● Favignana, farfalla favolosa
● Proef Maria’s cassata in Erice
●  Gouden herinnering aan een Grieks verleden
● De zeldzame schoonheid van Lo Zingaro
● Magnifieke mozaïeken in Monreale
●  Stromboli, verstilde sfeer op een  

vulkanisch eiland
● Het hartvormige meer van Venus
 Sardinië
● Eeuwenoude olijfbomen
● ‘Not a bit like Italy...’
● Een stukje Ligurië op Sardinië
● De langste processie ter wereld

101 cose da fare


