
Voor op je lijstje: 25 top attracties in Italië 
  
Italië vormt met zijn talrijke kunstenaars, wetenschappers en beschermde monumenten een 
eindeloze bron van bezienswaardigheden. Deze 25 attracties mag je alvast op je must-see lijst 
plaatsen. 
  

1.   Vallei der Tempels 
Welkom in de Vallei der Tempels, één van de belangrijkste attracties in Sicilië. Deze 
archeologische site bevat verscheidene Dorische tempels uit de 5e eeuw voor Christus. Zoals 
voorgeschreven door de Griekse en Romeinse criteria richten de constructies zich naar het 
Oosten. Zo vangt het standbeeld van de god binnenin het licht van de opkomende zon op. 
Eigenlijk klopt de term "vallei" niet echt, vermits de site op een heuvelrug ligt. Toch omschrijft 
het de grootsheid en pracht van de plek. 
  

2.   Cinque Terre 

Het nationale park Cinque Terre behaalde niet zomaar de Werelderfgoedlijst. Het bestaat uit vijf 
pittoreske dorpjes aan de rotsen van de Ligurische kust: Monterosso, Vernazza, Manarola, 
Corniglia en Riomaggiore. De plek straalt met zijn olijf- en wijngaarden, wandelpaden en rustige 
baaien romantiek en kalmte uit. 
  

3.   Uffizi galerij 

Niet voor niets dat de Uffizi galerij in Firenze alom geprezen wordt. Het museum herbergt 
immers een omvangrijke kunstcollectie van grote meesters als Leonardo da Vinci, Raphael, 
Michelangelo, Rembrandt en Rubens. De werken vind je terug op de bovenste verdieping van 
het paleis. Daarenboven heb je vanuit de binnenplaats van het museum prachtig zicht op de 
Arno rivier. 

  
4.   Colosseum 

Over het Colosseum valt veel vertellen. Het is het grootste overblijfsel van de Oudheid, het 
archetype van een amfitheater, een technisch en architecturaal wonder, het bewijs van de 
grootsheid én wreedheid van de Romeinen, ... Eigenlijk moet je het met je eigen ogen zien om 
het te vatten. In de Romeinse tijd bood de constructie plaats aan meer dan 50.000 
toeschouwers. Tegenwoordig krijgt het jaarlijks zo'n 5 miljoen bezoekers over de vloer. 
  

5.   Sassi di Matera 

Sassi di Matera illustreert de samenleving ten tijden van de holbewoners. De wijk bestaat uit 

prehistorische grotwoningen uitgehouwen uit rotsen. In 1993 kreeg de nederzetting dan ook erkenning 

van UNESCO. 

  

6.   Pompeii 



Omstreeks 79 na Christus was de Vesuvius gewoon een berg voor de inwoners van Pompeii. 
Later volgde de fatale vulkaanuitbarsting die de gemeente onder de as bedolf. De lava liet de 
stad nagenoeg intact achter. Dit gunt je een blik op het leven van de Romeinen. Zo bleven het 
forum, de badhuizen, diverse woningen en villa's vrijwel ongeschonden. 
  

7.   Boot van Capri naar de Amalfikust 
Noem de Amalfikust gerust een aards paradijs, een plek waar je zolang mogelijk wilt blijven. Het 
Lattari gebergte vormt de natuurlijke kustlijn, terwijl kleurrijke dorpjes uit de Mediteraanse 
vegetatie lijken te groeien. Met zo'n rijke geschiedenis, cultuur en folklore duurt het wel weken 
om dit gebied te verkennen. Wil je het toch in één dag doen? Boek dan een boottocht met een 
ervaren kapitein. 
  

8.   Historisch binnenstad van Siena 

Siena komt misschien niet in de buurt van Firenze op vlak van kunst, maar maakt dat ruimschoots goed 

met haar overvloed en charme. De historische binnenstad, gebouwd rond de Piazzo del Campo, 
combineert gotische architectuur met Middeleeuwse elementen. De stad telt ook enkele 
architecturale pareltjes als de Kathedraal, de Palazzo Salimbeni en de Pinacoteca Nazionale. 

  
9.   Vaticaanstad 

Vaticaanstad is dan wel een onafhankelijke staat, je kan het enkel via Rome betreden. De 

Sint-Pietersbasiliek en het Sint-Pietersplein vormen samen het epicentrum van het Christendom. 

Weliswaar een epicentrum dat baadt in pracht en praal. Daarenboven behoren beide monumenten tot 

de meest bezochte attracties in Rome. Niet gek dus dat Vaticaanstad dagelijks horden bezoekers 

verwerkt die een glimps willen opvangen van de Sixtijnse kapel en de diverse galerijen. 

  

10.Basiliek van San Marco 

De Basiliek van San Marco werd gebouwd om de stoffelijke resten van de heilige Marcus te 
bewaren. Het gebouw ligt aan het San Marcoplein, in de buurt van het Canal Grande. De 
complexe mozaïeken, de kostbare marmeren vloeren, de indrukwekkende bas-reliëfs, de 
Byzantijnse stijl en de Oosterse decoratie typeren de basiliek. 
  

11.Forum Romanum 

Het Forum Romanum is één van 's werelds belangrijkste archeologische sites. Het ligt tussen 
de heuvels Capitool en Palatijn. Vanaf de terrassen van het Capitool krijg je een panoramisch 
zicht over het hele complex. Toch is het zicht vanuit het centrum van het forum beter. Daar reis 
je als het ware terug naar de Romeinse tijd. 
  

12.Blauwe Grot 
Breng zeker eens een bezoekje aan het uithangsbord van Capri: de Blauwe Grot. Piept de zon 
door de smalle opening, dan kan je neonblauwe en zilveren lichteffecten aanschouwen in de 
grot. Het is zo'n 7 tot 14 meter hoog en 60 meter lang. Ook de Romeinen wisten al af van de 
grot. 
  



13.Canal Grande 
 Per vaporetto het Canal Grande oversteken is als een reis door de tijd. De waterweg kronkelt 
over meer dan 3,5 km door de zes wijken van het historisch centrum. Ook een leuke manier om 
architecturale pareltjes als de Basiliek van Santa Maria della Salute, de Rialtobrug en het San 
Marcoplein te ontdekken. De indrukwekkende gevels van de Renaissance paleizen staan er zij 
aan zij met rijkelijk versierde gotische bogen, omvangrijke fresco's en marmer met goud. 
  

14.Toren van Pisa 

Geen optische illusie, want de Toren van Pisa staat effectief scheef. De constructie begon door 
gebrekkige fundering al kort na de start van bouw te hellen. De bouw viel stil en pas na 90 jaar 
was de klokkentoren klaar. De toren zakt momenteel ongeveer 1mm per jaar. Daardoor is de 
toekomst onzeker voor de constructie. 
  

15.Het Laatste Avondmaal 

Auteur Dan Brown maakte met zijn bestseller "De Da Vinci Code" Het Laatste Avondmaal weer 
populair, al klopte zijn omschrijving ervan niet helemaal. Het Laatste Avondmaal is immers geen 
fresco. Leonardo Da Vinci gebruikte een schildertechniek die het schilderij ruïneerde kort na de 
afwerking. Net dat maakt het schilderij zo geliefd. Ondertussen is het al verschillende keren 
gerestaureerd. 
  

16.Santa Maria del Fiore 
De Santa Maria del Fiore domineert met zijn iconische koepel en levendige kleuren de horizon 
van Firenze. Verschillende architecten werkten gedurende een lange periode aan dit ambitieuze 
project. Dit resulteerde in een structureel meesterwerk, maar de kathedraal is meer dan dat. Het 
maakt de inwoners oprecht trots en staat symbool voor Firenze. Je aanschouwt De Santa Maria 
del Fiore best van een afstand, maar het uitzicht op de top loont ook de moeite. 
  

17.Trevifontein 

De smalle straatjes van Rome herbergen één van de mooiste fonteinen ter wereld. 
Daarenboven is de Trevifontein ook het voorbeeld bij uitstek van de barokstijl. Het is geen kil 
stuk marmer, want het licht, de schaduw en de wind geven de fontein een betoverend ritme 
mee. Zo hypnotiserend  dat je nog eens wilt terugkeren naar Rome. Of je kan ook een munt in 
de fontein gooien, dan kom je volgens de legende gegarandeerd terug. 
  

18.Assisi 

Met jaarlijks zo'n 5 miljoen bezoekers is Assisi een ware trekpleister. Franciscus, patroonheilige 
van de stad, zag hier het levenslicht. De man gaf alles op om de Franciscaanse orde op te 
richten. Net dit verhaal geeft de stad zo'n aantrekkingskracht. Ook de beschermde 
Sint-Franciscusbasiliek, de Romeinse ruïnes, de heilige relikwieën en de Middeleeuwse straten zijn 

pronkstukken. 

  
19.Vesuvius 



Niemand kon vermoeden dat de Vesuvius eigenlijk een vernietigende vulkaan was. Sterker nog, 
vroeger  stond de berg zelfs vol met wijngaarden. Het gevaar is ondertussen geweken, maar de 
evacuatieplannen zijn er wel. Toch mag een korte wandeling naar de krater niet ontbreken in je 
lijstje. 
  

20.Valle d'Aosta 

Het is moeilijk om niet te houden van de bergachtige regio Valle d'Aoste. Het gebied grenst aan de 

Monte Bianco, Monte Rosa & Matterhorn, ideaal voor wintersport dus. Door de charme en kalmte maak 

je als het ware een spirituele reis tijdens het sporten. Geen sportliefhebber? Geen zorgen, er zijn genoeg 

andere dingen te doen in Valle d'Aoste. 

  
21.Comomeer 

Het Comomeer strekt uit over een gebied van 146m² en trekt met zijn romantiek, geschiedenis, 
schoonheid en rijke traditie zelfs bekendheden aan. Het gebied is zowel een ideale 
kampeerplek als een interessante vakantiebestemming. 
  

22.Chianti wijnroute 

Wijnstreek Chianti ligt tussen Firenze en Siena, dus hou hier zeker even halt. Neem de 
wijnroute en ontdek de talrijke wijngaarden. De eigenaars leiden je met plezier rond en 
verklappen ook maar al te graag hun geheimen voor wijnbereiding. 
  

23.Grotten van Frasassi 
Bezoek op een regenachtige dag de Grotten van Frasassi. Een rondleiding door het 
grottencomplex is een unieke beleving die je niet mag missen. 
  

24.Trulli di Alberobello 
Het dorp Alberobello staat bekend voor zijn trulli, bouwwerken met een kegelvormig dak die 
zonder cement werden gebouwd. Het lijkt wel alsof je in een sprookjeswereld bent terecht 
gekomen. Deze prehistorische constructies bleven nagenoeg intact achter. Ze functioneren 
zelfs vandaag de dag nog. 
  

25.Pizza in Napels 
Verwen je smaakpapillen met een overheerlijke pizza in Napels. Maakt niet uit welk restaurant je kiest, 

want in de geboortestad van de pizza mag je impulsief zijn.  


