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Zin in vakantie,
met zee, kunst
en natuur

Lidi di Comacchio

Wenst u een vakantie rijk aan…

…relax en vermaak?

onder de #zon op een lange strook van fijn #zand, ideaal om zandkastelen te maken
versierd met schelpen en om zich te ontspannen met vrienden of familie, verwend door
het heerlijke eten, muziek en spelen op het strand.
De Adriatische kust is de ideale plek voor een vakantie. Ook voor
van zon en nachtelijk vermaak in de Lidi.

Een wereld om
te ontdekken…

De zeven badplaatsen, die zich redelijk van elkaar onderscheiden,

Slechts enkele meters verwij-

hebben als gemeenschappelijke kenmerken de brede zandstran-

derd van het strand ligt een an-

den, een ruim voorzieningenaanbod op het gebied van sport, eten,

dere wereld klaar om te worden

kunst en muziek, moderne verblijfsmogelijkheden en een gast-

ontdekt: bossen, waterplassen

vrijheid van het niveau dat kenmerkend is voor de bevolking van
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Emilia-Romagna.
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DE ROZE NACHT
Een groots nachtelijk evenement langs
de hele kust: uitgaansgelegenheden de
hele nacht open, voorstellingen, muziek, vips, roze versieringen, vuurwerk
en veel plezier voor een onvergetelijke
nacht… die je mee moet maken!

Lido di Spina

De kinderglimlach
Wat de Lidi gemeen hebben is de schoonheid van de brede zandstranden. Kinderen kunnen er vrijuit spelen terwijl hun ouders op
een strandbed relaxen. Om het strandbezoek te veraangenamen
bieden de strandtenten tal van voorzieningen: huur van parasols
en ligbedden, kleedhokjes, douches, zwembaden, restaurant, kinderoppas, internetpoint en activiteiten voor alle leeftijden, in het
bijzonder voor kinderen.

Voor wie van
de zee houdt
Laat je verleiden tot een tocht
op open zee op een van de motorschepen die dagelijks vanuit
de haven van Porto Garibaldi
vertrekken. Het vertrek is ’s
morgens en na een tocht langs
de kust tot aan de monding van

De kunst om toeristen gastvrij te ontvangen gaat de bewoners van
de Lidi goed af. In alle opzichten staat de toerist hier centraal.

de Po bij Goro wordt aangelegd op het Liefdeseiland met

Naast hotels van verschillende niveaus zijn er bungalowparken

haar vuurtoren. Hier stroomt de

met zwembaden en vrijstaande vakantiehuizen met tuinen die

grootste rivier van Italië in de

vooral geschikt zijn voor families met kinderen en voor rustzoekers.

Adriatische Zee. Porto Garibaldi

Vlakbij de stranden en verspreid door de pijnbossen zijn een groot

is een belangrijke vissersplaats

aantal huizen en appartementen te huur. De Lidi bieden ook rui-

in het noordelijke deel van de

me kampeermogelijkheden. De campings zijn van hoog niveau en

Adriatische Zee. In alle seizoenen staat de visserij er centraal.

voldoen aan alle kwaliteiseisen waar het de voorzieningen betreft.

Een zee van vrienden
Kleurrijke figuren zijn ontworpen om de aandacht van jonge kinderen te trekken en hen op een speelse wijze kennis te laten maken
met de streek. Ontdek ze op www.parcodeldelta.com

Organiseer je
vakantie te midden
van de zee en de
natuur, één click is
voldoende!
www.parcodeldelta.com/nl

Park van de Podelta

Wenst u een vakantie rijk aan…

…welness en vitaliteit?

in de #natuur, waar grote gebieden, lagunes, bossen, rivieren en landerijen een mozaïek
tekenen waar langzaan van kan genoten worden, met de #fiets of de boot, gewapend
met een verrekijker en verlangen naar avontuur.

De mooiste natuur is te vinden in het Park van de Podelta, dat
aandoet als een soort puzzle en bij uitstek geschikt is voor ecologische en didactische trips. Ook buiten het park zijn echter zeer
fraaie stukjes natuur te vinden.
Het park is opgedeeld in zogenaamde stations, gebieden die eruit springen vanwege het bijzondere karakter van natuur en landschap of de aanwezigheid van monumenten.

Valli di
Comacchio

Zoutpannen
van Comacchio
Zout wordt er niet meer gewonnen, maar dat doet weinig af
aan de pracht van de zoutpannen van Comacchio. Het 600
hectare grote gebied bestaat uit
tal van waterbassins met laagstaand water. Het is een voedselrijk gebied voor watervogels,
waaronder

diverse

groepen

De tocht door het plassen-

flamingo’s. Voor birdwatchers is

gebied begint bij Visstation
Foce, op enkele kilometers

het een waar paradijs. Het gebied is alleen te bezoeken on-

afstand van het centrum

der leiding van een gids.

van Comacchio. De tocht
gaat over het water en bereikt zo de ‘Casoni’, oude
bouwwerken van waaruit
vroeger de visserij en andere activiteiten in goede banen werden geleid. De gebouwen zijn
gerestaureerd en er zijn voorwerpen te zien die herinneren aan het
vissersleven op de plassen.
Download de audiotour In het engels
www.ferrarainfo.com/en/podguides

Primavera
Slow 2014
International
Po Delta
Birdwatching Fair

Het park en de zee

Van 21 maart tot 22 juni beleeft
het Podeltapark in de regio

Mesola › Lidi di Comacchio › Comacchio

Emilia-Romagna de terugkeer

Een tocht langs kunst, bos, natuur en strand, op zoek naar de meest

Elf weken lang zijn er in het

karakteristieke plekken in het Ferrarese deel van het Podeltapark.

park evenementen die passen

De route begint bij het Kasteel van Mesola, ooit een buitenplaats

bij slow toerisme in de natuur:

van de Estes, doorkruist het

fietstochten, boottochten, fotografie en nog veel meer. Bo-

Grote Bos van Mesola en komt
via de Abdij van Pomposa uit

van de Primavera Slow 2014.

bij de zee, met zeven kustplaat-

vendien wordt van 1 tot 4 mei de
zevende editie van de Interna-

sen op een rij. De kanaalha-

tional Po Delta Birdwatching

ven van Porto Garibaldi is door

Fair gehouden, met het nieuw-

een fietspad verbonden met

ste op het gebied van optica en

lagunestad

de

fotografie, aandacht voor biodi-

hoofdstad van de Podelta met

versiteit en Slow Tourism en ac-

tal van bruggen en kanalen.

tiviteiten voor het gehele gezin.

Comacchio,

Tips. De delta in één dag
’s Morgens: historische binnenstad van Comacchio. Naar keuze: het Museum van het
Romeinse Schip of de Oude Marineerfabriek. Lunch in een lokaal restaurant. ’s Middags:
bootexcursie over de Plassen van Comacchio en bezoek aan de Abdij van Pomposa.

Ferrara, Renaissance stad

Wenst u een vakantie rijk aan…

…charme en schoonheid?

tussen verleden en heden, in een #UNESCO Werelderfgoed, geconserveerd met
liefde voor de kunst en cultuur die zich openbaart in zijn eeuwenoude en eigentijdse
schoonheid.

Ferrara is één van de belangrijkste centra van de Italiaanse Renaissance, een buitengewoon stedelijk weefsel dat de geschiedenis ons heeft nagelaten: licht en orde, harmonie en evenwicht.
Prachtige gebouwen, kastelen en kathedralen, grote pleinen... en
overal honderden fietsen!

Comacchio
bezoeken
Niet ver van de kust ligt het pittoreske lagunestadje Comacchio, ontstaan in de oudheid uit
een groep van 13 kleine eilanden verbonden door bruggen,
waterwegen en kanalen, die
hedendaags kunnen bereikt en
bevaard worden met traditionele boten. De voormalige Manifattura dei Marinati getuigt nog
van de oude geschiedenis van

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Download de audiotour
in het Engels en leer
Ferrara beter kennen
www.ferrarainfo.com
/en/podguides

Renaissancestad
Ferrara
en haar Podelta

Het grondgebied erkend als Werelderf-

de stad en de werkzaamheden

goed beslaat bijna de ganse provincie, en

van de palingvissers.

omvat de Po-delta en de woningen van

de Este dynastie in dit gebied, de zogenaamde Delizie, zoals het kasteel van Belriguardo of van Verginese - beide sites van archeologische musea - of het kasteel van
Mesola. Vanaf de machtige rotsburcht van Bondeno op de rivier
Po, in het westen, naar de oude vuurtoren aan de Adriatische Zee
meer oostwaarts: overal in het laagland voel je de culturele sporen
van een roemrijk verleden.

Kunstschatten, speciaal voor u uitgekozen

Meer
informatie op
www.ferrarainfo.com/en
/discover-the-area
/art-and-culture

Nationaal Archeologisch
Museum van Ferrara
Waardevolle vondsten vertellen
het verhaal van de Etruskische
inwoners van Spina.
6e - 3e eeuw v. Chr.

Museum van het Romeinse
Schip, Comacchio
Toont de rijke lading van een
handelsschip uit de tijd van
Keizer Augustus.
8e - 11e eeuw

Benedictijner Abdij
van Pomposa, Codigoro
Met prachtige fresco’s van de
hand van Giotto’s leerling.

Palazzo Schifanoia, Ferrara
De parel van dit paleis
is de Zaal der Maanden,
gedecoreerd met magnifieke
fresco’s.
15e eeuw

Kasteel Estense in Mesola,
het Bos- en Hertmuseum
Een van de buitenverblijven
van de Estes in de Podelta.

Palazzo dei Diamanti
Nationale Pinacotheek,
Ferrara
Guercino, Martirio
di San Maurelio
17e eeuw

16e eeuw

8e - 11e eeuw

Gastronomie en evenementen

Wenst u een vakantie rijk aan…

…vrije tijd en lekkernijen?

tussen lekker #eten en #tradities, van de zee, de delta, het platteland, in duizend
restaurants, festivals en folkloristische evenementen waar de renaissance keuken zich
vermengt met populaire gerechten, om de authentische typische #smaak te ontdekken.

De zee op tafel
De gastronomie van de Comacchiese kust komt het best tot uitdrukking in de visschotels. Restaurants en trattoria’s serveren de
meest uiteenlopende gerechten.
Dat varieert van voorgerechten op
basis van mosselen, venusschelpen, Sint Jacobsschelpen, zeekreeft, koornaarvis en garnalen tot
gegrilde visschotels met zeetong,
Er was eens een hertogdom waar eten als iets zeer bijzonders werd
beschouwd: de Estes baseerden de faam van hun hof mede op de
legendarische banketten die vanaf het begin van de renaissance
werden gehouden. Deze culinaire traditie leeft nog steeds en wordt
gecultiveerd in de talrijke restaurants en trattoria’s. Het proeven van
de typische streekproducten is een

schol, harder, tarbot, goudbrasem en zeebaars. Voorts zijn er
rijstschotels op basis van vis, spaghetti met kreeft en vissoepen. Bij
alle gerechten laat de streekwijn
Bosco Eliceo zich goed drinken.

waar genoegen, te beginnen met
de goudkleurige coppia – het brood
uit Ferrara –, de salama da sugo, de
Comacchiese paling en de asperges van Mesola… een gastronomie
met een adellijke geschiedenis.

Alle
evenementen op je
smartphone!
Je zomervakantie aan zee staat

Evenementen
Elk seizoen kent evenementen van hoog niveau die een extra motief vormen om Ferrara en verschillende andere plaatsen in de
provincie te bezoeken. Tot de topevenementen behoren de kunsttentoonstellingen in het Paleis van de Diamanten, de traditionele
paardenren Palio, het Ferrara Busker Festival en het Ferrara Balloons Festival. Op de lange lijst staan voorts muzikale en sportieve
evenementen, markten en volksfeesten. Ze staan symbool voor een
zeer levendige regio waar de toerist zich uitstekend kan vermaken.

bol van de leuke evenementen:
een strandconcert bij zonsopgang, vuurwerk op het water,
sportwedstrijden, shoppen tussen de kramen van de plaatselijke markt of proeverijen van de
lokale specialiteiten op een van
de talrijke volksfeesten in de
streek.
Download dan gratis de Applicatie “Ferrara terra e acqua Eventi” voor Iphone en Android.
Zo heb je alle activiteiten binnen handbereik!

Evenementenkalender
2014

www.ferrarainfo.com
/en/events

Info en routes

…en als u houdt
van tweewielers…

...honderden kilometers in de provincie, ontworpen, gecreëerd en bestemd voor het
wielerplezier; de #fiets kan overal gebruikt worden dankzij het volkomen vlakke
landschap, waar hellingen en dalingen dus onbekend zijn.

Het netwerk van fietspaden kronkelt door de stad en het platteland, beschermde oasen en kastelen, door bossen en dennenbossen, en bereikt zelfs de zee; er zijn vele dijkwegen dicht bij beekjes
of lagunes van de Po-delta die panoramische en veilige wegen
worden, geschikt voor iedereen.

Nordkapp

Monaco München

De meest bekende route is de "Destra
Po", 125 km op de rechteroever van

Eurovelo 7

Innsbruck

de rivier, van het project Eurovelo
nr. 8 (Athene-Cadiz) en nr. 7 (Mal-

Kranjska
Gora

Bolzano
Bozen

Gorizia

Trento

ta-Nordkapp) in de sectie "Garda Gdansk

Eurovelo 9

Cadiz
Malta

Ferrara

Lido van Comacchio verbindt, langs
de Ciclopista de Sole. De routes van

Een uniek hulpmiddel voor
wielertoeristen: een eenvoudig
kartonnetje dat speciaal werd
ontworpen om vast te maken
aan het stuur van de fiets en om
de fietsers te voorzien van kaarten, roadbooks en alle informatie die nodig is om de routes op
een praktische en plezierige
manier te kunnen ontdekken.

Ferrara, in feite, vallen in een pan-Eu-

Venezia
Mantova

Adriatische Zee", die de Alpen met de

Fietsen
met de bikemap

Ma re
Ad r ia t ico

ropees netwerk van fietspaden, zoals
Eurovelo 8

Lidi di
Comacchio Comacchio

Athens

de route in het Park van de Po-delta,
langs de kust, deel van de route Adriabike van Ravenna naar Kranjska Gora.

De website www.ferrarabike.com is geheel gewijd aan het wielertoerisme: voor elke
route kunnen de technische gegevens gratis gedownload worden, zoals GPS-tracks,
roadbooks en Google Earth routes, dus instrumenten van groot praktisch nut voor een
fietstocht. Er is ook een lijst van bike-friendly accommodaties beschikbaar.

Auto

Vliegvelden

Snelweg A13 Bologna-Padova

BOLOGNA “G. Marconi”

TREVISO “A. Canova“

VERONA “V. Catullo“

Naar de Lidi van Comacchio:

www.bologna-airport.it

www.trevisoairport.it

www.aeroportoverona.it

Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi

tel. 0039 051 6479615

tel. 0039 0422 315111

tel. 0039 045 8095666

(afslag Ferrara Sud A13); Staatsweg

RIMINI “F. Fellini”

VENEZIA “M. Polo”

SS309 Romea verbindt Venetië met

www.riminiairport.com

www.veniceairport.it

Ravenna en de lidi met elkaar

tel. 0039 0541 715711

tel. 0039 041 2609260

Treinen

Bus&Fly Bologna Airport Ferrara

Naar Ferrara:

TRENITALIA

www.ferrarabusandfly.it • tel. 0039 0532 1944444

Venezia - Firenze - Roma

Vetrektijden gegarandeerd. Reisduur 60 minuten. Kaartje in de bus te koop. Vervoer gratis voor kinde-

www.trenitalia.com

ren kleiner dan een meter onder begeleiding van een volwassene. Enkele reis € 15,00. Vervoer bagage
gratis (max. 1 bagage, 1 handbagage + 1 wandelwagen). Voor meer bagage € 15,00.

tel. 89.20.21 (vanuit Italië)
tel. 0039 06 68475475
(vanuit het buitenland)

BOLOGNA
Arrivals

TRASPORTO PASSEGGERI
EMILIA-ROMAGNA
Mantova - Ferrara - Codigoro
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Centre

Departures
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www.tper.it • tel. 840.151.152
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7.30
10.00
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7.45
10.15

8.30
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Streekbussen

13.45
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14.40
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12.30

12.35
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13.30

16.15
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17.10
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15.00
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19.40
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17.45

18.30

21.15

22.00
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20.00

20.05

20.15

21.00

0.00

0.45

0.55

1.00

22.30

22.35

22.45
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Busverbindingen in en
buiten de stad
www.tper.it • tel. 0039 0532 599490

Toeristisch informatiepunt
/FERRARA/Castello Estense
tel. 0039 0532 299303
fax 0039 0532 212266
infotur@provincia.fe.it

/CODIGORO/Abbazia di Pomposa
Via Pomposa Centro, 1
tel./fax 0039 0533 719110
iatpomposa@libero.it

/ARGENTA
Piazza Marconi, 1
tel. 0039 0532 330276
fax 0039 0532 330291
iatargenta@comune.argenta.fe.it

/COMACCHIO
Via Agatopisto, 3
tel. 0039 0533 314154
fax 0039 0533 319278
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

/CENTO
Via XXV Aprile, 11
tel. 0039 051 6843330-4
fax 0039 051 6843398
informaturismo@comune.cento.fe.it

/MESOLA
P.tta S. Spirito, 3
tel. 0039 0533 993358
iat@comune.mesola.fe.it

Redactie
Provincia di Ferrara
Fotografie
Archivi fotografici Provincia di Ferrara e Provincia di Rimini, Paritani, L. Beretta,
F. Bianchedi, L. Capuano, C. Diederik, L. Gavagna - le Immagini, M. Marchetti
Lay-out
Noemastudio, Ferrara
Druk
?
Redactie gesloten op
06.12.2013

Aanvraag toeristisch materiaal: infotur@provincia.fe.it

Volg ons naar
#FerraraExperience

www.ferrarainfo.com

