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In deze catalogus vind je een korte gids terug die je helpt te oriënteren in de prachtige streek van de Toscaanse
Maremma, met informatie over de stranden, natuurreservaten, archeologische zones, kunsttuinen, agrarische
en culinaire specialiteiten… plus informatie over de belangrijkste plaatsjes, met vermelding van diens bezienswaardigheden. Verder vind je er vele overnachtingsmogelijkheden voor je vakantie: Campings,
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staat tot je beschikking voor meer informatie, uitleg en om je bestemming te reserveren.
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Tel. +39 0564 93 54 34 · Fax +39 0564 93 20 78
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www.hertz.com
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Maremma Toscana
DE TOSCAANSE MAREMMA
EEN ORIGINELE STREEK
BOORDEVOL EMOTIES, OM
TE LEVEN, TE BEZOEKEN,
TE BEWONDEREN

De Toscaanse Maremma, een streek die
geïdentificeerd wordt met de provincie
Grosseto, is een land van uitgestrekte
ongecontamineerde plekken. Een land dat
een rijk verleden oproept, sinds eeuwenlang
gekarakteriseerd door zijn Etruskische en
Romeinse vestigingen, Middeleeuwse centra
en mijnbouwvestigingen.
De Maremmastreek is in staat je steeds
nieuwe emoties te geven, langsheen haar
talrijke parcours: langs de kusten, in het

binnenland tussen de heuvels en de bergen,
op zoek naar oude plekken, magische
landschappen, vergeten kleuren en smaken
... heerlijk genietend van wijn en lekker
eten.

TOERISME Afgelopen jaren heeft het gebied

waar de levenscycli en seizoenen ongestoord
verdergaan. Bezoek de natuurparken en
reservaten en geniet intens van de excursies en
het bird watching.

zich toeristisch gezien uitermate goed ontwikkeld
met accommodaties en complementaire diensten,
zonder daarbij teniet te doen aan de integriteit
van haar oorspronkelijke omgeving
KUST EN STRANDEN De kuststreek
van de Maremma is meer dan honderd
kilometer lang, van Follonica naar Capalbio,
met een ongeloofwaardige variëteit aan
ongecontamineerde droomstanden …
PARKEN EN NATUURRESERVATEN De
wilde natuur van de Maremma, sinds eeuwen
beschermd door de liefde van zijn inwoners,
omvat kleine kostbare en paradijselijke plekjes

ACTIEF TOERISME : ALS EEN PROTAGONIST
IN DE MAREMMA U kan op ontelbare wijzen

genieten van dit gevarieerde gebied (bestaande
uit zee, heuvels en bergen). Te voet, te paard, op
de fiets, in een kano…of zelfs in een luchtballon!

KUNST EN CULTUUR : DE TEKENS VAN DE
GESCHIEDENIS Een land waar in elk hoekje

tekens van een vermaard en glorieus verleden
schuilen, nagelaten door antieke volkeren…
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MaremmaStyle
EEN REIS NAAR DE MAREMMA… EEN GESCHENK VOOR JEZELF
Voor wie houdt van reizen, op zoek naar kleuren, geuren, geluiden en smaken uit de Maremma: een streek om te
beleven, te beminnen, te bezoeken. Reizigers die hun eigen levensstijl willen herontdekken en houden van traditie
en natuur komen best een kijkje nemen in Toscana, in de fascinerende streek van de Maremma. Maremma is een
levensstijl … zee, natuur, archeologie, ambacht, sport, lekker eten … en nog veel meer.
(Reisagentschap · pag.50)

Kust en Stranden
8
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Als mooiste vermelden we het witte
Cala Violina (Scarlino) (bekroond
in 2005 door Legambiente, samen
met het strand Cala di Forno, in de
gemeente Magliano in Toscana, in
een speciaal nationaal evenement
genaamd “De mooiste ben jij”, dat
de elf mooiste badplaatsjes in Italië
bekroond), dat gekenmerkt wordt door
haar ultrafijne zand dat zelfs een soort
vioolgeluid maakt wanneer je er met je
blote voeten op loopt (vandaar ook de
naam).
Niet minder mooi zijn de stranden
van Follonica en Castiglione della
Pescaia (beroemd in gans de wereld

als veelvuldig bekroonde badplaats,
in het hartje van de Maremma) met
de befaamde parels Punta Ala en
Rocchette.
Meer naar het zuiden is er dan de
zandkust tot aan het Regionaal
Natuurpark van de Maremma, van
Marina di Grosseto, Principina a
Mare, Marina di Alberese, Talamone,
langs de landengte van Giannella,
tot het prachtige Feniglia, een
ongecontamineerde en onbewoonde
oase, tot aan het vip strand van
Chiarone-Capalbio.
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Een ondenkbare variëteit aan mogelijkheden van alle aard, voor alle smaken, op ontdekkingstocht doorheen de
Maremmaanse kust, om te genieten en te ontspannen … of om te leven als een authentieke “protagonist”.

ACTIEVE STRANDVAKANTIE
Surf, windsurf, kitesurf, een alternatieve wijze om de zee te verkennen, op zoek naar emoties die dicht bij de natuur
staan… Vissport, duiken en zeilen: nog meer opwindende wijzen om de Maremma te ontdekken…

STRANDEN BEKROOND MET EEN OSCAR!
De talrijke onderscheidingen die permanent toegekend worden aan de kuststreek van de Maremma bevestigen
hoezeer wij belang hechten aan de kwaliteit van de zee en kust. Aan de top staan de “Vijf Zeilen”, een belangrijke
prijs van de Legambiente die elk jaar toegekend wordt aan slechts 10 Italiaanse badplaatsen; de Blauwe vlaggen van
de Fee Italia, die de kwaliteit van het zeewater langs de Italiaanse kust certificeert, een erkenning die reeds sinds
verschillende jaren toegekend werd aan Marina di Grosseto en Principina a Mare, Follonica, Castiglione della
Pescaia en recent ook aan Monte Argentario.

www.maremmapromotion.it
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Regionaal Natuurpark
de Maremmen

WANDELROUTES

A1 · S. RABANO: Het pad loopt omhoog naar het hoogste
punt van het park, Poggio Lecci (417 m boven zeeniveau)
De abdij en het benediktijnenklooster van S.Rabano
(11e eeuw) liggen er niet ver vandaan, verzonken in het
dichtbegroeide groen. De terugweg loopt via de oostkant
van de heuvels omlaag en komt uit bij de Strada degli Olivi,
de weg van de olijfbomen.
A2 · DE TORENS: De wandelroute doorkruist een dichte
bebossing en komt uit bij de toren van Castelmarino (12e
eeuw). Het magnifieke uitzicht strekt zich uit van de zee
toch de Grossetaanse laagvlakte tot het Maremmaanse
binnenland. Eenmaal bij de pineta aangekomen, loopt de
route langs het oude kanaal uit de tijd van de drooglegging
tot aan zee. Rondom Collelungo gaat het omhoog om
uiteindelijk bij de gelijknamige toren (16e eeuws) uit te
komen.
A3 - DE GROTTEN: De route begint bij het einde van het
oude kanaal Scoglietto-Collelungo. Op een open plek in het
landschap aangekomen, kunt u via een houten brug het
water oversteken naar de grot “Caprarecce” de geitenstal.
Langs het kanaal loopt u terug naar Collelungo. Langs de
route ziet u andere grotten met openingen van verschillende
hoogten in de rotswanden.
A4 - CALA DI FORNO: A4 - CALA DI FORNO: De route
loopt halverwege de kust langs de voet van de heuvels.
Deze route is zeer panoramisch en stelt u in de gelegenheid
van boven af een bijzonder ruig en onbegaanbaar
gebied te verkennen. De bosstroken van eeuwenoude
jeneverbesplanten zijn bijzonder de moeite waard. Aan het
einde van de route wordt u voor alle moeite beloond door
de prachtige baai de Cala di Forno met een onvergetelijk
landschap en uitzicht over zee. Op de terugweg vindt u aan
de rechterkant een afbuiging die u in enkele minuten weer
naar het strand van Collelungo terugvoert.
A5/A6 - BOS EN FAUNA: Via deze vrij lichte wandeling
leert u de waaier aan typische plantensoorten kennen die
in de mediterrane maquis voorkomen en kunt u enkele
exemplaren damherten onderscheiden, een hoorndrager
die in grotere getallen aanwezig is in dit gebied na 50 jaar
geleden hier uitgezet te zijn. Interessant zijn ook de fraaie
exemplaren kurkeiken en de quercus pubescens, waarvan u
enkele eeuwenoude exemplaren in het park vindt.

HOE BEZOEKT U HET PARK?
Het park is het hele jaar, alle
dagen van de week geopend.
De beste bezoekperioden,
zowel alleen als met een groep,
met of zonder gids, zijn de
herfst, winter en het voorjaar.
Gedurende de zomerperiodes
gelden er bijzondere regels
i.v.m. brandpreventie, waardoor
enkele wandelroutes dicht zijn
of alleen onder leiding van een
gids te bezoeken.

A7 - DE UITMONDING VAN DE RIVIER DE OMBRONE:
Indien u richting rivier wandelt, onsluit het pijnbomenbos
Granducale mee en mee haar moerasvlakten die de
uitmonding van de rivier de Ombrone omarmen. We
raden u aan te stoppen bij het vogelobservatorium. Bij het
teruglopen naar de parkeerplaats kunt u langs de kust de
gevolgen van de erosie zien die dit stuk kust al jaren treft.
T1 - PUNTA DEL CORVO: Dit eenvoudige pad wordt
gekenmerkt door zones met “braakband” afgewisseld door
“maquis” (beide lage vegetatievormen), met hoofdzakelijk
steeneiken, en brengt je vrij snel en zonder veel moeite naar
de bergkam van Punta del Corvo. Vanuit de panoramische
“openingen” die zich langsheen de weg ontsluieren kan je
de kust ten volle bewonderen.
T2 - LE CANNELLE: Het eerste deel van deze route
is gemeenschappelijk met route T1. Vanaf de bergkam

van Punta del Corvo slaat het parcours af en bereikt
dan een antiek douanepad omringd door cistusrozen
en rosmarijnstruiken, om dan over te gaan in een dichte
maquisbegroeiing. Daal af tot aan de kleine baai van de
Cannelle.
T3 - STOPPA GROT: Dit lange traject kronkelt doorheen
uitgestrekte maar dicht beboste zones. Vooral interessant
voor de liefhebbers der plantkunde, maar biedt ook
wonderbaarlijke panoramische uitzichten over de kust en
heuvels. Sla de splitsing in en je bereikt de Brigante Stoppa
grot.
P1 - BIRDWATCHING: Dit parcours in het Trappola
moerasgebied kan enkel onder begeleiding van een gids
worden afgelegd. Tussen de heldere waters kan je vele
vogelsoorten bewonderen, zowel de permanent verblijvende
als de trekvogels.
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Parken en Natuurreservaten
HET MOERASGEBIED VAN DIACCIA BOTRONA EN HET MULTIMEDIAMUSEUM “CASA ROSSA”
Diaccia Botrona omvat duizend hectaren rietland in zeewater: de overblijfselen van het antieke Prile meer, dat zelfs
vandaag de dag nog omringd wordt door een mysterieuze atmosfeer. In het midden verrijst het Rode Huis (Casa
Rossa), dat op het einde van de achttiende eeuw werd ontworpen door Leonardo Ximenes, wiskundig ingenieur die
een gesofi sticeerd sluizensysteem bedacht voor de drooglegging van de “padule”, en waar vandaag het
Multimediamuseum gevestigd is.

WWF OASE
In de provincie Grosseto bevinden zich drie gebieden die vallen onder het WWF behoudsproject: Bosco Rocconi en
Oasi affiliata Capra Matilda (Roccalbegna/Semproniano), Lago di Burano (Caplabio), Laguna di Orbetello, Oasi
affiliata San Felice (Marina di Grosseto).

TOSCAANSE ARCHIPEL
De Toscaanse archipel bestaat uit zeven hoofdeilanden, van Gorgona, het meest noordelijk gelegen, tot Giannutri,
het meest zuidelijk gelegen. Temidden daarvan bevinden zich Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo en Giglio.

FAUNAPARK VAN DE MONTE AMIATA
Het park wordt beheerd door de Vereniging Bergbeheer, de Comunità Montana, omvat 120 hectaren grond en wordt
door kenners lse en ‘wildpark’ naar Duits model omschreven. Onder de bewoners bevinden zich herten, damhindes,
moeflons en enkele soorten gemsen en reeen.

HET PARK VAN DE BIANCANE
In de omgeving van het centrum van Monterotondo Marittimo bevindt zich een opmerkelijk geothermisch park, waar erg bijzondere
natuurverschijnselen te bewonderen zijn zoals de “soffiones”. Het park heeft zijn naam te danken aan de witte kleur van de rotsen
die het landschap typeren, afkomstig van de chemische reacties die ontstaan door de geothermische aard van het gebied.

www.maremmapromotion.it
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Kunst, Cultuur en Enogastronomie
ENOGASTRONOMIE: DE SMAAK VAN DE MAREMMEN
Traditiegetrouw hebben de Maremmen een eenvoudige keuken met een intense geur en smaak die opgehaald
worden door de goede combinatie van ingrediënten. Zoals het knofl ookbrood met ‘nieuwe’ olijfolie, de zoetwaren
met kastanjemeel op smaak gebracht met wijn, de verse en oudere kazen die gegeten worden met honing of
fruitjam...

DE WIJNROUTE
Routes in de sporen van de smaak van de Maremmen. Maar liefst acht DOC en drie wijnroutes in een gebied waar
de wijncultuur sinds de tijd van de Etrusken tot kunst is verheven. Morellino di Scansano, Ansonica (Argentario kust),
Bianco di Pitigliano, Capalbio, Sovana en Parrina zijn de DOC wijnen uit het zuiden van de provincie, de wijnen de
“Colli di Maremma”; de “Monteregio di Massa Marittima” en de “Montecucco” zijn de DOC van het Noordelijk deel en
de gelijknamige wijnroutes met de wijnproducenten.

Een Maremmaans menu

Menù di Maremma
VOORGERECHTEN
Onder de typische gerechten vinden we
een arm gerecht, dat rijk is aan smaak
zoals de ‘acquacotta’ op basis van brood en
seizoensgroenten. Onder de pasta’s vinden
we de verse tortelli met verse pasta met ei en
gevuld met ricottakaas en spinazie, geserveerd
met de onnavolgbare gehaktsaus...

HOOFDGERECHTEN
Maar het echte pronkstuk van deze keuken
blijven de wildgerechten, vooral het wildzwijn
dat vrij leeft in de bossen en in het typische

mediterrane struikgewas of maquis. Het
rundvlees en gevogelte en de vleeswaren zijn
andere specialiteiten van de Maremmen die
de helft van het dierkundig erfgoed van heel
Toscane.

DESSERTS
En als laatste... s’ lands wijs, s’ lands
zoetwaren. In de Maremmen rijkt de fantasie
van de huisvrouwen hartstochtelijk ver
in het bedenken van duizenden recepten
met bladerdeeg en ricotta, pijnboompitjes,
chocolade en seizoensfruit.
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De Maremma biedt u ook dit: een land dat in alle hoeken zijn vermaand en glorieus verleden toont, nagelaten door
antieke volkeren die ons terugbrengen naar de diepe wortels van onze beschaving. Getuigenissen die je de
geschiedenis doen interpreteren, vertrekkende van de Etrusken, voortgaand in de Romeinse periode, om dan te
belanden in de Middeleeuwen, een fascinerend moment in onze geschiedenis dat talrijke sporen heeft achtergelaten
in de Toscaanse Maremma.

HEDENDAAGSE KUNST IN DE NATUUR…
De Toscaanse Maremma is een kunstgebied bij uitstek, waar de ambachtelijke praktijken uit het verleden voelbare
sporen hebben achtergelaten doorheen de eeuwen, zowel in de grotere als kleine stadscentra, die vaak door
artiesten en geleerden uitgekozen werden als thuisbasis, net omwille van de aanzienlijke natuurpracht en hun
afgelegen ligging. Ook hier vinden naast deze antieke getuigenissen ook moderne kunstuitingen plaats. Twee
authentieke parels zijn: de Tarottuin van Niki de Saint Phalle, een origineel op Gaudi geïnspireerd park dat schittert
tussen de maquis en olijfboomgaarden, op een heuvel met uitzicht op zee, gelegen te Garavicchio (Capalbio) en de
Tuin van Daniel Spoerri, gelegen tussen de elegante welvingen van de Monte Amiata (Seggiano), een
openluchtmuseum met beeldhouwwerken en steeds evoluerende creaties, bedacht door de Roemeense kunstenaar
met wereldfaam Daniel Spoerri.
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La mia banca
è differente
I NOSTRI SPORTELLI
DI TESORERIA:

LE NOSTRE SEDI:
MARINA DI GROSSETO

GROSSETO

MAGLIANO IN TOSCANA

CIVITELLA MARITTIMA

Via XXIV Maggio 93

Via Unione Sovietica 42

Via XXIV Maggio 30

Via I Maggio 3

Tel. +39 0564 34453

Tel. +39 0564 474111

Tel. +39 0564 592765

Tel. +39 0564 900962

Fax +39 0564 34131

Fax +39 0564 412721

Fax. +39 0564 593270

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Via Manetti 24/25

MONTIANO

CINIGIANO

Corso della Libertà 17

Tel. +39 0564 418446

Via Belvedere Santini 8/a

Piazza Don l. Sturzo 17

Tel. +39 0564 933111

Fax +39 0564 418358

Tel. +39 0564 589808

Tel. +39 0564 994624

Fax. +39 0564 589561

Fax. +39 0564 994912

Fax +39 0564 934891
Via Santerno 35/37
Tel. +39 0564 393159

PAGANICO

Fax. +39 0564 393149

Via Malavolti 38/40
Tel. +39 0564 905753
Fax +39 0564 905754

Banca della Maremma

differente per forza
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MaremmaStyle
®

T R AVEL

Reisagentschap
MAREMMA STYLE TRAVEL
Ons reisagentschap is je referentie in de Toscaanse Maremma en staat je het ganse jaar bij, steeds paraat om je de
beste oplossing voor jouw vakantie-eisen aan te bieden. Maremma Style Travel: Reserveer je vakantie in jouw
vertrouwensagentschap. Onze prijzen? Uiteraard bieden we je onze beste aanbiedingen en last minute tickets aan
beschikbaar op het ogenblik dat je ons contacteert. Wij stellen persoonlijke offertes op afgestemd op jouw eisen.
Bij ons kan je reserveren:

VERBLIJF
(kamers, appartementen, vakantiedorpen, agritoerisme, hotels, toeristiche residentie...)

ZEER VOORDELIGE TOERISTISCHE PAKKETJES
VLUCHTEN
(lijnvluchten en low cost)

UITSTAPPEN, MINICRUISES, UITSTAPPEN TE PAARD…
LUNCH, AVONDMAAL,
in de beste restaurants.

MAREMMA STYLE TRAVEL
Via Celso Camajori, 2
58043 Castiglione della Pescaia · GR
TOSCANA · ITALIA

Tel. +39 0564 935434
Fax +39 0564 932078
info@maremmastyle.it
www.maremmastyle.it

BEGELEIDE BEZOEKEN EN DEGUSTATIES
in de mooiste wijnkelders en bij de beste olijfolieproducenten.

BUSTOUR NAAR FLORENCE, SIENA, SAN GIMIGNANO, ROME…
en nog veel meer…

16
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Castiglione della Pescaia
Een indrukwekkend kasteel en
middeleeuwse
stad
domineren
van bovenaf een adembenemend
landschap: de helderblauwe zee met
fi jne witte zandstranden, de duinen,
wonderbaarlijke
kilometerlange
pijnboombossen, het uitgestreken
moerasgebied van Diaccia Botrona
waar vele soorten watervogels
verblijven. Castiglione della Pescaia
is een unieke plek waar natuur,
traditie en cultuur samenvloeit in een
ietwat antieke atmosfeer, waar nog
de visvangst centraal staat, maar
tegelijkertijd een moderne en hoog
kwalitatieve toeristische infrastructuur
wordt aangeboden.

MUSEA Civiel Archeologisch Museum “Isidoro
Falchi”te Vetulonia; Multimediaal Museum “Casa
Ximenes” te Castiglione della Pescaia.
NATUURPARKEN Provinciaal Natuurpark
“Diaccia Botrona”; Boscomplex “Le Bandite” te
Scarlino.
TRADITIES EN FEESTEN De Middeleeuwen
zijn terug (mei); Palio Marinaro (juli-augustusseptember); Wijn in het dorpje “Vino nel Borgo”
(september); Processie van San Guglielmo (mei),
La “sbraciata” tirlese (september) ; Palio dei
Ciuchi di Vetulonia (september).
DEELGEMEENTEN Puntala, Tirli, Buriano,
Vetulonia.

NIET TE MISSEN De heremiet van Malavalle;
de Romitorio di Buriano; de Weg der graftomben
(Via dei Sepolcri) en de Etruskische muur van
Vetulonia; het eiland Clodia.
STRANDEN Puntala, Rocchette, Capezzòlo,
Castiglione della Pescaia, Le Marze.
STRANDEN WAAR HONDEN ZIJN
TOEGELATEN Puntala: het stukje tussen “Casetta
Civinini” en “Bagno Quadrifoglio”; Le Marze.
FIETSPADEN Tussen Castiglione della Pescaia
en Marina di Grosseto; tussen Castiglione della
Pescaia en de splitsing voor Rocchette.
GOLFTERREINEN Golf Club Punta Ala (Punta
Ala).
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DE KUST
De kustlijn is overwegend zanderig met een ondiepe bodem. Enkele rotsstranden vindt u in Punta Capezzòlo, Punta
Ala en de Rocchette. De stranden zijn optimaal voorzien van faciliteiten van goed niveau. Even buiten de bewoonde
centra, bevinden zich lange stukken vrij strand.

EEN ONVERGETELIJKE ERVARING
Stopt u rond de zonsondergang even in de haven om de bedrijvigheid te aanschouwen, de terugkomst van de
vissersboten die omgeven door de meeuwen die fraai afsteken tegen de rode hemel de haven binnenvaren; luistert u
naar het geschreeuw van de vissers en stopt u eens om de verse vis die in de stalletjes op de kade van Porto Canale
is binnengebracht te bewonderen. Of, na een wandeling over de hoofdstraat, rijk aan winkeltjes en barretjes, loopt u
even door tot aan de middeleeuwse stadskern en verdwaal in de wirwar van bloemrijke steegjes: de straat van de
Liefde, de straat van de Klokken, de straat van de Burcht… en eenmaal boven gekomen, bij het kasteel, kijkt u dan
eens om u heen… voor u de zee en rondom de ruige natuur, in een oogopslag gevangen.

DE BLAUWE EUROPESE VLAG, DE VIJF ZEILEN VAN LEGAMBIENTE EN TOURING CLUB
Castiglione della Pescaia vertoeft reeds jarenlang tussen de tien Italiaanse badsteden bekroond met de “5 Zeilen”
onderscheiding van de Legambiente en Touring Club. Sinds 2000 heeft deze badplaats bovendien elk jaar de
Europee Blauwe Vlag gekregen voor de kwaliteit van het zeewater en van de toeristische infrastructuren en heeft het
meerdere malen andere topplaatsen bestegen in klasseringen van de bekende tijdsschriften “Gente” en “Oggi”,
steeds met betrekking tot de natuur en de kwaliteit van de dienstverlening.

Een streek met vele gezichten en dimensies: de mondaine
atmosfeer van Punta Ala met zijn beroemde jachthaven, de
rust van de middeleeuwse stadjes Buriano en Tirli, en verder
Vetulonia, rijk aan Etruskische schatten. Tot slot kan u hier
genieten van vele sportfaciliteiten, in zee of in de prachtige
natuur.
WAAR OVERNACHTEN
Campings · Vakantiedorpen

Toeristische Residenties

Puntala Camping Resort
Campeggio Baia Verde
Camping Village Baia Azzurra
Campeggio Santa Pomata
Rocchette Camping Village
Camping Maremma Sans Souci
Camping Internazionale Etruria

Corallo

Appartementen
Agenzia Alfa Immobiliare
Esodus Agenzia di Affari Immobiliari

Agritoerisme
La Rombaia
La Lucerna del Lago Prile
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Grosseto
Deze hoofdplaats, gelegen op enkele
kilometers van de zee en in het
hart van de Maremmaanse vlakte
vindt zijn oorsprong terug in de late
Middeleeuwen. Zijn mooie stadswal
is quasi intact en kan uitzonderlijk,
zoals dit enkel nog kan bij andere
drie Italiaanse steden, volledig te voet
afgelegd worden. In het hartje van het
oude centrum vindt u de Kathedraal
van San Lorenzo, de Kerk van San
Francesco, de indrukwekkende oude
Sienese uitkijktorens die tegenwoordig
een interactief museum herbergen over
de geschiedenis van de Maremma.

MUSEA Archeologisch en Kunst Museum
van de Maremma; Museolab; Civiel Museum
voor Natuurwetenschappen van de Maremma;
Gemeentelijk Aquarium; Civiel Museum voor
Plaatselijke geschiedenis (Montepescali).
ARCHEOLOGISCHE PARKEN Archeologische
streek van Roselle.
NATUURPARKEN Regionaal Park van de
Maremma; WWF Oasi “San Felice”.
TRADITIES EN FEESTEN Processie van San
Lorenzo (9 augustus); volksfeest “la Merca del
Bestiame” (1° mei); vuurwerk te San Rocco (16
augustus).
DEELGEMEENTES Marina di Grosseto,
Principina, Alberese, Roselle, Rispescia, Istia
d Ombrone, Batignano, Braccagni, Montepescali.

NIET TE MISSEN De Tura brug (Steccaia); het
park “Parco di Pietra” (Roselle); de stadsmuur
“Mura medicee” en de Sienese uitkijktoren
“Cassero Senese”; Kerk en klooster van San
Francesco.
STRANDEN Le Marze, Fiumara, Marina di
Grosseto, Principina a Mare, Marina di Alberese;
Cala di Forno.
STRANDEN WAAR HONDEN ZIJN
TOEGELATEN Le Marze, ter hoogte van de bar

“Fuorirotta”.

FIETSPADEN Tussen Grosseto en Marina di

Grosseto; tussen Principina Mare en Marina
di Grosseto; tussen Marina di Grosseto en
Castiglione della Pescaia; tussen Alberese en
Marina di Alberese.
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WAAR OVERNACHTEN
Campings · Vakantiedorpen
Camping Village Il Sole
Camping Village Cieloverde

Hotels
Eden Park Hotel

Vakantiehuisjes
Alberese Vacanze

Appartementen
Prima Italia Service Immobiliare

Agritoerisme
Agriturismo Stella
Razza del Casalone & Quercesecca
Agriturismo Il Girasole

Enogastronomie
Cantina I Vini di Maremma

HET ARCHEOLOGISCHE PARK VAN ROSELLE
Een verleidelijk aantal Etruskische en Romeinse overblijfselen die in het prachtige perfect bewaard gebleven Romeinse
theater herleven en waar in de zomermaanden opvoeringen gehouden worden van alom bekende theatrale werken. Het
oude Etruskische, Romeinse en daarna middeleeuwse Roselle heeft altijd al een bijzondere aantrekkingskracht gehad.

PRINCIPINA A MARE
Het bewoonde centrum van Principina a Mare kronkelt zich langs de kust die direct aan de Grossetaanse laagvlakten
grenst. Het plaatsje is van recente ontwikkeling en ligt volledig verborgen onder de strook pijnbomenbos langs de kust. Met
name de zomerperiode is een toeristisch drukke periode.

MARINA DI GROSSETO
De brede zandvlakte en het pijnbomenbos rijk aan rozemarijn, jeneverbes en de rijke ongeschonden mediterrane “maquis”
of struikgewasvegetatie hebben de tijd wonderbaarlijk goed doorstaan. Het oude San Rocco, dat vroeger al een
vissersdorp was, is veranderd in Marina di Grosseto waar de villa’s, moderne gebouwen, restaurants en banken het geheel
een stedelijke dimensie geven en tegenwoordig is het een bekende badplaats en toeristische haven.

ALBERESE
Alberese ligt enkele kilometers ten zuiden van Grosseto en vormt het “voorportaal“ van het natuurpark de Maremmen.
Ondanks de aanwezigheid van de mens zijn de omliggende natuurschatten bewaard gebleven en tegenwoordig valt
Alberese onder een lokale wet die het natuurschoon moet beschermen en veiligstellen voor de toekomst. Wilde kuddes

paarden en Maremmaanse runderen zwerven nog steeds over de wijde velden en de dichte bebossing van de
bergen van de Uccellina geven wildzwijnen en reeën een veilig onderkomen.
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Talamone, Orbetello, Argentario
Vissport, duiken en zeilen: nog meer
opwindende wijzen om de Maremma
te ontdekken…

MUSEA Spaanse fort (Porto S. Stefano); Fronton
van Talamone (Orbetello); Aquarium van de
Lagune van Orbetello (Orbetello); Museum van
de Plattelandscultuur (Orbetello); Archeologisch
Museum (Orbetello); Archeologisch Museum
“Rovine di Cosa” (Ansedonia); Etruskisch
Museum (Magliano In Toscana);
ARCHEOLOGISCHE PARKEN Archeologische
streek van Cosa (Ansedonia); Etruskische
Necropolis (Magliano in Toscana).
ARTISTIEKE TUINEN De Tarottuin (GaravicchioCapalbio)
NATUURPARKEN Nationaal Park van de
Toscaanse Archipel; Staatsnatuurreservaat Lago

di Burano; Staatsnatuurreservaat Duinen van
Feniglia; Provinciaal Natuurreservaat Lagune van
Orbetello.
TRADITIES EN FEESTEN Palio Marinaro
dell Argentario (15 augustus); Sant Erasmo Feest
te Porto Ercole (2 giugno).
STRANDEN Talamone; tussen de rivier Osa
en Albinia; Tombolo di Giannella; Tombolo di
Feniglia; Ansedonia; Chiarone di Capalbio.
DEELGEMEENTEN Talamone, Fonteblanda,
Albinia, Porto Santo Stefano, Porto Ercole,
Ansedonia.
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TALAMONE
At the foot of the Uccellina mountains, it marks the southernmost border of the Maremma Park. The
port, already classified as natural shelter, has 600 boat moorings and efficient facilities. The
characteristic, imposing Fortress, built during the Aldobrandeschi rule, still dominates the town
centre and a large part of the surrounding area. Talamone features a monument dedicated to
Garibaldi to recall the Expedition of the Thousand.

ORBETELLO
The city rises over a small peninsula surrounded by a Lagoon by the same name; an artificial dam
links the Promontory to Monte Agentario. The Lagoon is closed between two strips of land called
the Feniglia and Giannella “tomboli,” or sand bridges. Thanks to its special position it has always
been considered a land to be conquered. Many ruins of past dominations bare witness to these
efforts and can be admired in the historical centre.

ARGENTARIO
The profile of a majestic mountain stands out on the horizon. At a first glance it could seem like an
island as it projects into the sea. But really this is Monte Argentario which is connected to the terra
firma by two land isthmus called Giannella and Feniglia which enclose the Orbetello lagoon. Its
ports are on opposite sides overlooking the silver reflections of the sea: Porto Santo Stefano, an
important dock for ferries which connect the Giglio and Giannutri islands to the land, is to the North;
Porto Ercole, characterized by ancient Spanish fortresses built to safeguard the Stato dei Presidi,
is to the South.

WAAR OVERNACHTEN
Campings · Vakantiedorpen
Argentario Camping Village
Talamone Camping Village

Hotel
Hotel Capo d’Uomo

Toeristische Residenties
Complesso Residenziale Airone

Agritoerisme
Tenuta Poggio Alto

NIET TE MISSEN De baai “Bagno delle

Donne” (Talamone); Sanctuarium van
de Padri Passionisti en Punta Telegrafo
(M.te Argentario); Fort Stella, Fort
Filippo, Spaanse burcht (Porto Ercole);
Spaanse fort (Porto S. Stefano); Ruines
van de Abdij San Bruzio (Magliano in
Toscana); het kanaal Tagliata Etrusca
(Ansedonia).
FIETSPADEN Langs de Tombolo della
Feniglia.
GOLFTERREINEN Maremmello Golf
Club (Fonteblanda); Argentario Golf
Club (M.te Argentario).
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Follonica, Scarlino, Gavorrano
Surf, windsurf, kitesurf, een alternatieve
wijze om de zee te verkennen, op zoek
naar emoties die dicht bij de natuur
staan…

MUSEA Civiele Pinacotheek, Ijzer-

en Gietijzermuseum (Follonica);
Documentatiecentrum Castel di Pietra
(Gavorrano); Documentatiecentrum over het
gebied (Scarlino)
ARCHEOLOGISCHE PARKEN Archeologische
streek van Poggio Tondo (Scarlino); Etruskische
woonst (Accesa meer); La Rocca (Scarlino).

NATUURRESERVATEN EN
PARKEN Natuurreservaat Tomboli di Follonica;
Oase voor Bescherming van Fauna en Kust van
Scarlino; Boscomplex “Le Bandite” te Scarlino;

Mineraal Naturalistisch Park Gavorrano;
TRADITIES EN FEESTEN Het defilé “Carriere
del 19 (Scarlino); de “Salto della Contessa”
(Gavorrano); Carneval, de historische stoet
“Corteo Storico Ottocentesco” (Follonica).
STRANDEN Follonica; Cala Martina;Cala Violina;
Cala Civette.
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FOLLONICA
Toeristisch gerenommeerde badplaats, gelegen aan de gelijknamige kust. Enkele karakteristieke
monumenten zijn gewijd aan het recente verleden van de ijzerindustrie: de kerk van San Leopoldo,
bekend als de kerk van gietijzer, het grote hek dat toegang verschafte tot het fabrieksdorp en de
klokkentoren op het oude industrieterrein.

WAAR OVERNACHTEN
Campings · Vakantiedorpen
Camping Village Vallicella
Camping Tahiti

Vakantiehuisjes

SCARLINO
De imposante burcht die het hele centrum overheerst, is het bewijs van de strategische positie die
Scarlino altijd ingenomen heeft ten opzichte van de aan haar voeten gelegen vlakte tot aan de golf
van Follonica toe. In deze schilderachtige omgeving wisselen in de zomer theatervoorstellingen en
concerten zich af. De plaats Puntone, is de nieuwe toeristische “Etruskische“ zeehaven en biedt
aanlegplaatsenvoor boten, winkels en restaurants.

Casa Vacanze Colle Cavalieri

GAVORRANO
Dit oude stadje, dat je doet denken aan schrijver/dichter Dante (hier stierf in het “Castello di Pietra”
Pia de’Tolomei), heeft gedurende geruime tijd geleefd van pirietwinning. Vandaag de dag zijn hier
duidelijke sporen van achtergelaten in het Mineraal Naturalistisch Park. In deze verbeeldingrijke
omgeving worden ‘s zomers theatervoorstellingen en concerten gegeven.

NIET TE MISSEN Castel di Pietra, Teatro delle

Rocce (Gavorrano); Chiesa di San Leopoldo
(Follonica); Rocca di Scarlino.
GOLFTERREINEN Golf Club Toscana (Gavorrano)
FIETSPADEN Tussen Puntone di Scarlino en Cala
Civette.
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Dalle Colline al Monte Amiata

Van de heuvels tot de Amiata berg

DE METALLIFERISCHE
HEUVELS

De Metalliferische heuvels, een
belangrijk heuvelcomplex van de
Toscaanse Anti-Appennijnen, staan
reeds bekend sinds de Etruskische
periode voor zijn mineralen. Het
heuvellandschap biedt de mogelijkheid
om interessante en aangename
trektochten te maken, zowel te voet
als per mountainbike.

MUSEA Archeologisch Museum en Wijn- en
Wijngaardmuseum (Scansano); Museum
Palazzo Orsini, permanente tentoonstelling
van de Joodse Cultuur, Sfeerbeelden uit de
Antieke Joodse Gemeenschap (Pitigliano);
Museum over de Middeleeuwen en Renaissance
van het Orsini Fort (Sorano); Studiecentrum
David Lazzaretti (Arcidosso); Mijnmuseum van
de Amiata Berg (Santa Fiora); Mijnmuseum,
Archeologisch Museum en Pinacotheek, Museum
voor Kunst en Geschiedenis van de Mijn, Torre
del Candeliere e Fortilizio Senese, oude olijfpers,
oude houtbewerkersplaats, Museum over Heilige

Kunst (Massa Marittima)

ARCHEOLOGISCHE PARKEN Archeologisch
Park “Città del Tufo” (Sorano-Sovana).

ARTISTIEKE TUINEN Tuin van Daniel Spoerri

(Seggiano).

NATUURRESERVATEN EN - PARKEN

Faunapark van de Amiata Berg; Technologisch en
Archeologisch Park van de Metallifere Heuvels;
Park Biancane (Monterotondo Marittimo);
Carapax Europees Centrum ter bescherming van
de schilpadden en ooievaarscentrum (Massa
Marittima).
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SCANSANO
Dit betoverende vestingsstadje in de heuvels van de provincie Grosseto is gelegen op 500 meter
boven zeeniveau. Als u er stopt, proeft u dan in ieder geval de locale gastronomie : eenvoudige
gerechten met een uitgesproken smaak; vergeet dan ook niet dat er in deze streek uitstekende wijn
gemaakt wordt, de Morellino, een robijnrode ronde DOC wijn.

AREA DEL TUFO
Het gebied van de tufsteen is het Zuidelijke gedeelte van de Maremmen. Dit is een erfgoed van
uitzonderlijke waarde verrijkt met de antieke vestingsbouw, stadjes uit de middeleeuwen en
renaissance. Hieronder scharen we Manciano, waar de oude Sienese gevangenis boven de stad
uitsteekt en vanwaar men vanaf het terras een onvergelijkbaar uitzicht kan genieten; Pitigliano met
haar zogenaamde keldergangen, de wegen uitgehakt in tufsteen; het schilderachtige Sovana en
Sorano al even zo rijk aan geschiedenis en uiteindelijk Saturnia waar zich de international bekende
termaalbaden waar het 37,5 ° warme zwavelwater ontspuit, bevinden.

DE AMIATA BERG
Als enige vulkaan in Toscane, is heden nog de typische kegelvorm herkenbaar. Natuur en historie
zijn hecht met elkaar verbonden in een afwisseling van bomen en monumenten, water en dorpen,
rotsen en wegen. De rijkdom van de vulkanische grond, de nabijheid van de zee, het duizenden
jaren oude werk van de mens, geven de bossen van de Amiata een bijzondere aantrekkingskracht.

TRADITIES EN FEESTEN Brandstapel

Focarazza di Santa Caterina op
Kerstavond; Kastanjefeesten (Arcidosso);
Palio van Castel del Piano; Fakkeltocht
Torciata di San Giuseppe (Pitigliano);
Middeleeuws feest Balestro del Girifalco
(Massa Marittima).
NIET TE MISSEN De thermen
van Saturnia; Massa Marittima; de
Farmakanalen.
GOLFTERREINEN Golf Club Terme di
Saturnia (Saturnia).

Een verblijf in de Toscaanse Maremma is een geschenk voor jezelf…
Want de Maremma is een streek om te beleven, te beminnen, te bezoeken.
Maremma Style

Vakantiedorpen
Campings
Agritoerisme
Residences
Hotels
Appartementen
Kamers
Verkoop van enogastronomische
producten
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MAREMMA STYLE TRAVEL
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Tel. +39 0564 935434
Fax +39 0564 932078
info@maremmastyle.it
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