
1 Bij welk plaatsje vind je de grootste kerstboom ter wereld? 

Gubbio 

2 Wat is de naam van de nieuwe wandelroute waarbij alle nationale parken met elkaar 

verbonden gaan worden? 

 Sentiero dei Parchi 

3 Hoe heet de nieuwe (Netflix)film met de legendarische Sophia Loren in de hoofdrol? 

 La vita davanti a sé 

4 Bij welke stad hoort het vliegveld Amerigo Vespucci? 

 Florence 

5 Hoeveel kleurplaten vind je in ons printable kleurboek? 

 50 

6 Welke gastblogger deelt tips vanuit Salerno? 

 Felicia  

7Wat is de titel van de nieuwste roman van Nicky Pellegrino? 

 Dromen van Italië 

8 Hoe heet het eiland in de vorm van een dolfijn voor de kust van Positano? 

 Gallo Lungo 

9 In welke stad vind je Caravaggio’s zeven werken van barmhartigheid? 

 Napels 

10 Welke limoncello veroverde de eerste plek in onze Limoncello Test? 

 Drunken Monkey Limoncello 

 

11 Hoe heet het nieuwste boek van Elena Ferrante? 

 Het leugenachtige leven van volwassenen 

12 In welke Nederlandse plaats vind je een toren die schever staat dan de Toren van 

Pisa? 

 Miedum 

13 Van wie kregen we een heerlijke citroenmeringue-taart met limoncellocrème en rood 

fruit cadeau voor Ciao tutti’s tiende verjaardag in februari? 

 Janneke en Serge Philippi 

14 Waar vind je het eerste bidet? 

 Caserta 

15 Welke regio vormde het decor van de serie Wie is de mol? 

 Toscane 

16 Hoeveel blogs publiceerden we in juli 2020? 

 50 

17 Hoeveel City Walks zijn er op dit moment? 

 47 

18 Welk iconisch monument in Florence vierde dit jaar zijn zeshonderdste verjaardag? 

 de koepel van de Duomo 

19 Hoe heet het tweede seizoen van de serie L’amica geniale, naar de boeken van Elena 

Ferrante? 

 De nieuwe achternaam 

20 Op welke datum ging de Mille Miglia dit jaar van start? 

 22 oktober 



21 Wie was dit jaar de winnaar van het Festival di Sanremo, het Italiaanse songfestival? 

Met welk liedje? 

 Antonio Diodato met Fai rumore 

22 In 2021 zal een dorpje uit het Lago di Vagli (in Toscane) tevoorschijn komen. Hoe heet 

dat dorpje? 

 Fabbriche di Careggine 

23 In welke stad vierde het Ciao tutti-team het tienjarig jubileum, in februari 2020? 

 Rome 

24 Hoeveel recepten verzamelde Saskia voor het e-book Aan tafel met Artusi? 

 25 

25 Sotto il sole di … was een zomerse hit op Netflix. 

 Riccione 

26 Hoeveel liedjes staan er op onze kerstplaylist Buon Natale? 

 140 

27 In welke regio vind je de meest kleurrijke kapel van Italië? 

 Piemonte 

28 Naar welk gebied reis je met het boek De dochters van Fontana? 

 Amalfikust 

29 Wat is de eerste zin van het Italiaanse volkslied? 

 Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa. 

30 Hoe wordt de balkonmand in Napels genoemd? 

 panaro 

 

31 Welk plaatsje vormt een middeleeuws decor voor een spannend schaakspel? 

 Marostica 

32 Welk Italiaans handgebaar kreeg dit jaar een eigen emoji? 

 che vuoi 

33 Wat was dit jaar de startplaats van de Giro d’Italia? 

 Palermo 

34 Hoeveel Italiaanse puzzelboekjes maakte Saskia dit jaar? 

 4 

35 Welke Ciao tutti-collega schreef een bijdrage voor het nieuwe boek Mijn Maradona? 

 Willemijn  

36 Waar werd Ciao tutti’s Elke dit jaar ten huwelijk gevraagd? 

 in de wijnkelder van Château Neercanne 

37 In welke bed & breakfast in Salerno verbleven Saskia en Carola in september? 

 Casa Santangelo 

38 Wat is de titel van het laatste (dus meest recente) boek dat we tipten? 

 Burp 

39 Welke Nederlandse stad kreeg dit jaar een Romeins gezicht? 

 Nijmegen 

40 Hoeveel verschillende Nutella-potten zijn er verschenen in de reeks Ti Amo Italia? 

 30 

  



41 Van wie is de uitspraak The Creator made Italy from designs by Michelangelo? 

 Mark Twain 

42 Welke Italiaanse auteur won dit jaar de Premio Strega? 

 Sandro Veronesi 

43 Welk plaatsje wordt ook wel ‘het Venetië van Umbrië’ genoemd? 

 Rasiglia 

44 Welke Napolitaanse held overleed in november? 

 Maradona 

45 Welke stad mag zich de Italiaanse Hoofdstad van de Cultuur noemen in 2021? 

 Parma 

46 Welke van de tien Italiaanse tongbrekers kun jij foutloos uitspreken? 

 meerdere antwoorden mogelijk 

47 Welke wijk in Rome vierde dit jaar haar honderdste verjaardag? 

 Garbatella 

48 Welk Nederlands restaurant begon dit jaar met een eigen wijngaard? 

 Vino & Friends 

49 Welk bedrijf heeft als logo een hond met zes poten? 

 ENI (het vroegere AGIP) 

50 Wie fietste van Milaan naar Venetië en deed daar prachtig verslag van in twee blogs? 

 Ruben Klink 

 

Bonusvragen 

Mochten er meer deelnemers zijn met goede antwoorden, dan kijken we ook naar de 

antwoorden op deze bonusvragen: 

*hoeveel e-mails per dag krijgt Saskia gemiddeld van alle Ciao tutti-lezers? 

 ca. 150 

*naar welke vier regio’s reisde Saskia dit jaar? 

 Lazio, Ligurië, Toscane, Campanië 

*welke van Saskia’s lijstje met de 101 mooiste plekken van Italië is jouw favoriet en 

waarom? 

 meerdere antwoorden mogelijk 

*van welke stad verschijnt het eerstvolgende drieluik aan City Walks in 2021? 

 Rome 

*hoeveel lezers had Ciao tutti in 2020? 

1.694.984 

 

 


