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U vindt hier informatie over o.a. Diano Marina, San Remo, Liguria, Monaco, Rapollo, Portofino, 
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Algemene informatie
 

De Bloemenrivièra Italië is een prachtige streek om naar toe te gaan om 

volop genieten van de rust en de mooie natuur. De Bloemenrivièra ligt in het 

noordwesten van Italië, ten westen van de stad Genua. Het wordt ook wel 

Riviera di Ponente genoemd. Er zijn hier veel historische badplaatsen te 

vinden en het is hier erg gezellig, het is uiteraard ook een zeer levendig 

vakantiegebied. Er zijn een aantal bijzondere kenmerken voor de 

Bloemenrivièra, zoals de Cinque Terre, dit gebied bestaat uit vijf dorpen die 

op de rotsen liggen en Portofino, dit is een mooie plaats op een schiereiland 

waar je kunt gaan genieten.  

Deze kust staat behalve om de vele badplaatsen ook bekend om de 

bloementeelt (voornamelijk ten behoeve van de parfumindustrie) en de 

olijventeelt. Het micro-klimaat in deze regio zorgt voor sub-tropische 

bomengroei met palmbomen en watervallen van paarse bougainville. De vele 

hotels en campings, het strand en vertier, het populaire casino in San Remo, 

de vele dure winkeltjes en het nabij gelegen Monaco maken deze tot een 

kuststreek die een bezoek zeker de moeite waard is. De westkust, tot Genua, 

is rotsachtig met smalle zandstranden terwijl de oostkust over brede 

zandstranden beschikt.   

Langs de Bloemenrivièra is de begroeiing vanwege het 

hoogteverschil zeer divers. Langs de kust vind je vooral de 

mediterrane vegetatie (palmbomen). In de bergen groeien er onder 

andere rozen, geraniums, bougainvilles en orchideeën. 

De Bloemenrivièra is ook bekend vanwege de vele aantrekkelijke (Engelse) 
palazzi langs de kust. Ze kenmerken zich door de lichte pastelkleuren en 
prachtige ornamenten. Vanwege het aangename klimaat aan de 
Bloemenrivièra vestigen zich rond 1850/1900 de eerste Engelse en Duitse 
welgestelden om hier te overwinteren. 
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Weer en klimaat 

Omdat dit gedeelte van Italië beschut ligt achter de Apennijnen wordt het 
goed beschermd tegen de koude noordenwind. de gemiddelde 
temperatuur is hier in de winter dan ook relatief hoog. In de zomer wordt 
deze temperatuur iets getemperd door de middellandse zee. Typisch voor 
de Bloemenrivièra zijn de plotselinge hoosbuien die kunnen ontstaan als 
de warme vochtige lucht vanuit de zee het land op komt en richting de 
Apennijnen plotseling afkoelt. Dit gebeurd over het algemeen in de lente en 
in de herfst. 
 

Diano Marina 
 
Diano Marina is een zeer toeristische badplaats gelegen in de provincie 

Imperia.  

De badplaats beschikt over twee stranden die bestaan uit keien, kiezels, 

zand en betonplateaus. Achter het strand is een boulevard gelegen. 

In Diano Marina kan men windsurfen, zeilen, kajakken, kanoën, surfen, 

karten en tennissen. Daarnaast is er een golfbaan en waterglijbaan 

gelegen.  

De badplaats, die wordt doorsneden door een weg en een spoorbaan, 

beschikt over een historisch centrum, waarin enkele bezienswaardigheden 

zijn gelegen, zoals een kasteel, het Cervo en een archeologisch museum. 

In Diano Marina liggen volop (toeristen)winkels en uitgaansgelegenheden, 

waaronder restaurants, terrassen, cafés, discotheken en een 

amusementshal.  

Een vakantie naar Diano Marina is met name in trek bij gezinnen met 

kinderen en bij ouderen. 

Vanuit Diano Marina kan men een stedentrip maken naar Turijn, Genua of 

de Franse stad Nice. Daarnaast kan men op excursie gaan naar Monaco of 

een boottocht naar San Remo maken. 

Diano Marina is een middelgrote leuke badplaats aan de Italiaanse 

bloemenriviera, zij is gelegen tussen San Remo en Alassio. Diano Marina 

heeft een mooi,lang strand en een gezellig centrum met verschillende 

mogelijkheden om te genieten van de heerlijke Italiaanse keuken. Ook 

liefhebbers van tennisen, paardrijden, windsurfen of waterskiën kunnen in 

Diano Marina terecht. Voor kinderen zijn er een waterglijbaan, 

verschillende speeltuinen en speeltoestelen aanwezig. In Diano Marina 

heeft men de mogelijkheid te overnachten in een goed hotel of een mooie 

vakantiewoning, van beiden is er ruime uitzoek.Bezienswaardigheden 

Diano Marina en omgeving: archeologisch museum, het/ de middeleeuwse 

kasteel/kerk Chiesa dell Assunta. Bezoek vanuit Diano Marina het 

achterland met schilderachtige plaatsjes zoals Diano Castello wat een 

burcht is die op de top van een heuvel is gelegen aan de westkant van het 

dal. Of breng een bezoek aan 14e eeuwse San Michele kerk in het 

nabijgelegen plaatsje Diano Borello. 
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San Remo 
 
De oude binnenstad - of Citta Vecchia in het Italiaans - is één van de 

meest attractieve elementen van de stad. Kenmerkend zijn de 

Middeleeuwse vestingwerken en de vele smalle straatjes. De 

vestingwerken dateren uit de 16e eeuw met als doel het verdedigen van 

de nederzetting tegen aanvallen van voornamelijk piraten. Voor de 

toeristen die graag het echte gevoel willen ervaren: La Pigna start vanaf 

de St. Stefans poort, die in de 14e eeuw werd gebouwd. Het vormt een 

symbolische verbinding tussen de klassieke en moderne stad. 

Het oude dorpje, dat nu dus deel uitmaakt van de stad San Remo, ligt 

tegen de heuvels aangebouwd. Hierdoor zijn er vele steegjes met 

trappen om de hoogteverschillen te overbruggen. De vele overdekte 

galerijen, binnenplaatsen, bogen, fonteinen en de eerder genoemde 

trappen liggen allemaal in een soort van ringen, allen op hun eigen 

hoogte niveau. 

In het oude centrum zijn een aantal bijzondere zaken te zien. Zo kunt u 

heerlijk genieten van de vele horeca-gelegenheden op het Piazzetta dei 

Dolori of de kruisgewelven van de Rivolte di San Sebastiano 

aanschouwen. Andere belangrijke historische gebouwen zijn Chiesa di 

San Giuseppe (uit de 17e eeuw), Capitolo Romolo, La chiesa di Santa 

Brigida, L'Oratorio di San Costanzo, Madonna della Costa, La cattedrale 

di San Siro en de Torre della Ciapèla. 

Monaco 
 
Het Prinsdom Monaco is een klein land, zelfs één van de kleinsten ter 
wereld (slechts 2 km²), in het zuidelijke deel van Europa. Het land heeft 
slechts landsgrenzen met Frankwijk en grenst in het zuiden aan de 
Middellandse Zee. Hoewel het land in Europa ligt, is het geen onderdeel 
van de Europese Unie en heeft het ook niet het Schengenverdrag 
ondertekend. Dit mede om het zijn status als mondaine badplaats en 
belastingparadijs te kunnen behouden. 
Op de plaats van het huidige Monaco was al in de 6

e
 eeuw voor Christus 

een nederzetting te vinden. Deze werd gesticht door de Phocaeërs die 
hun oorsprong hadden in het huidige Turkije. Lang hebben in deze 
kolonie Liguriërs gewoond. In de 13

e
 eeuw was het Monaco een kolonie 

van Genua. Aan het einde van de 13
e
 eeuw werd de Rots van Monaco 

ingenomen door François Grimaldi en sindsdien hebben de Grimaldi’s 
de macht in Monaco. In deze periode was het land nog een stuk groter 
en bestond uit meerdere steden. In de 19

e
 eeuw verklaarden de steden 

Menton en Roquebrune-Cap-Martin zich onafhankelijk van Monaco 
waarna ze geannexeerd werden door Frankrijk. Hiermee verloor Monaco 
meer dan 90% van zijn grondgebied. Het gevolg hiervan was echter wel 
dat er in een  verdrag de soevereiniteit van Monaco werd vastgelegd. Na 
de Tweede Wereldoorlog was de economie van Monaco in de slop 
geraakt. Om de economie te redden wilde de toenmalige monarch Prins 
Renier III van Monaco met een beroemdheid trouwen. Na eerst Marilyn 
Monroe gepolst te hebben trouwde hij uiteindelijk met Grace Kelly. Zijn 
tactiek werkte en het land werd in de jaren hierna overspoeld door 
Amerikanen die naar dit mondaine prinsdom kwamen. Nog steeds is het 
toerisme de belangrijkste inkomensbron van Monaco. De meeste 
toeristen komen naar het land toe voor de casino’s en het prettige 
klimaat dat er heerst. 
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In Monaco zijn er tal van bezienswaardig te vinden. Je zou zelfs kunnen 
stellen dat het hele land, hoe klein ook, een bezienswaardigheid is. In het 
oudste deel van stad Monaco-ville in nog het meest van de oude 
grandeur van de stad te zien. Enkele historische hoogtepunten zoals het 
Prinselijk Paleis van Monaco, de kathedraal van Monaco en het Musée 
Océanographique de Monaco zijn in deze wijk te vinden. Het grootste 
deel van deze wijk is gebouwd op een rots die 65 meter boven de 
Middellandse Zee uitsteekt. Een andere beroemde wijk in Monaco is 
Monte Carlo. Deze wijk staat bekend om het Monte Carlo Casino. Dit 
casino stamt uit de 2

e
 helft van de 19

e
 eeuw en is een belangrijke 

inkomensbron voor het Prinsdom Monaco. In het casino zijn meerdere 
James Bond films opgenomen. Andere bezienswaardigheden in deze 
wijk zijn het Musée National de Monaco de Saint-Devote kerk en de 
Botanische tuin van Monte Carlo. Deze wijk is echter bekender om de 
verschillende sportevenementen die er gehouden worden. Zo vindt hier 
ieder jaar de Grand prix Formule 1 van Monaco plaats, de Rally van 
Monte Carlo en worden er ieder jaar meerdere grote bokswedstrijden 
gehouden. Andere bezienswaardigheden in het land zijn de prachtige 
jachthaven met daarin enkele jachten die vele miljoenen hebben gekost 
en het voetbalstadion Stade Louis II waar AC Monaco en het nationaal 
elftal van Monaco zijn wedstrijden speelt. 
 

 
Rapallo 

 
Dit is een van de grootste steden aan de oostelijke Rivièra. Rapallo, 

gelegen in de provincie Genua, ligt beschut tegen de wind en de 

stromingen in een inham in de Golfo del Tigullio. Deze schitterende plek 

was al in de Romeinse tijd bewoond. Onder de Genuese overheersing 

van 1229 tot 1797 groeide de stad sterk. In 1550 werd er een groot 

kasteel gebouwd dat de stad moest verdedigen tegen talrijke vijandelijke 

invallen. Tegenwoordig kan het kasteel worden bezichtigd. Rapallo heeft 

een mooie historische binnenstad met veel kleine winkels en boetiekjes. 

Langs de boulevard staan hoge hotels en restaurant in Art Nouveau stijl.  

 
 

Portofino 
 
In het verleden was Portofino een vissersdorp. Reeds in de Romeinse tijd 
woonden hier mensen en stond de Golf van Portofino bekend om de vele 
dolfijnen die hier rondzwommen. Deze havenplaats ligt ingeklemd tussen 
de bergen en de zee. Het heeft dus geen enkele mogelijkheid om uit te 
breiden. Sinds het begin van de vorige eeuw is er eigenlijk niks nieuws 
bijgebouwd. Dat is dan ook waarschijnlijk de reden dat Portofino zijn 
identiteit heeft behouden. Er zijn wel wat boetieks, maar met mate. De 
exclusieve villa's liggen hoog tegen de berg aan. Portofino ligt op een 
schiereiland, dat tevens een natuurpark is. 
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Om de echte schoonheid van Portofino, moet je op het plein voor de kerk San 

Giorgio gaan staan. Vanaf deze positie heb je een schitterend uitzicht op de 

haven en de rij gekleurde huizen met hun typische decoraties. Portofino ligt in 

een baai die al jaren dienst doet als een veilige haven bij slecht weer. De 

naam van het stadje is afgeleid van de Monte Portofino, een 600 meter hoge 

berg die uitkijkt over de Middellandse Zee en een drie kilometer richel vormt 

die eindigt in het oosten bij Punta del Capo.  

 

In de toeristische haven kunnen meer dan 300 plezierboten aanmeren. In het 

verleden hebben alle beroemde grote jachten enige tijd in de haven gelegen. 

Met de grote jachten kwamen ook de beroemde namen uit de 20ste eeuw. 

Allerlei soorten watersporten kunnen voor de kust worden beoefend. De riffen 

voor de kust zijn een paradijs voor duikers. Bepaalde delen zijn extreem 

interessant zoals Punta del Faro en het wrak van de 'Mohawk Deer'. Het 

duikcentrum van Portofino is het hele jaar door geopend.  

De bergachtige groene achtergrond, samen met de mooie pastelkleurige 

huizen maken het een sprookjesachtige omgeving. Warme kleuren 

overheersen. Dit plaatsje is lang door de jetset geheim gehouden. De echt 

rijken ter aarde zijn hier al vele jaren kind aan huis. 

Genua 
 
Een mengeling van glorie en verval, van oud en nieuw. Een labyrint van 

nauwe, middeleeuwse steegjes (het grootste middeleeuwse stadscentrum 

van Europa) met de typische lawaaiige zuidelijke drukte. Vicoli die zo smal 

zijn dat je er amper door kunt lopen en schitterende oude palazzi van soms 

wel 6 verdiepingen hoog. Ook grote weidse pleinen met brede winkelstraten. 

De stad ziet er na een flinke opknapbeurt met het oog op 2004, het jaar 

waarin de stad tot culturele hoofdstad is uitgeroepen, weer prachtig uit. 

De mooiste oude palazzi staan aan de Via Garibaldi. De meeste zijn alleen 

aan de buitenkant te bewonderen. Het Palazzo Bianco en het Palazzo Rosso 

(ook echt rood) zijn toegankelijk als museum en hebben beide interessante 

schilderijenverzamelingen. Ook het grootste, Palazzo Doria Tursi, is 

toegankelijk: het stadhuis is er gevestigd. Vergeet vooral niet een bezoekje te 

brengen aan de prachtige tuinen. 

Piazza San Matteo 

Hier vind je de grote paleizen van de machtige Doria familie. De gevels met 

de karakteristieke zwart-witte banen van leisteen en marmer en de portalen in 

prachtig gebeeldhouwd marmer. De gotische San Matteo-kerk is van binnen 

in een ingetogen barokstijl (tenminste in vergelijking met de Romeinse barok). 

Het intieme 13
e
 eeuwse kloosterhof naast de kerk vormt met zijn serene rust 

een enorm contrast met het grote plein met zijn imposante gebouwen. 

Aan het Piazza Matteotti staat het stijlvolle 16
e
 eeuwse Palazzo Ducale. Het 

dogenpaleis doet nu dienst als centrum van kunst en cultuur. Door de 

tentoonstellingen die er worden gehouden, kun je ook een kijkje in het 

gebouw nemen. Ook als je niet naar binnen gaat, loont het de moeite om de 

binnenplaatsen (met een bar en een restaurant) te bekijken want ook die zijn 

zeer indrukwekkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palazzoducale.genova.it/eng/naviga.asp
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Het Piazza De Ferrari heeft van de andere kant uitzicht op het dogenpaleis. 

Dit plein is de agorà, de oorspronkelijke marktplaats, van Genova. Het 

wordt daarom ook wel het hoofdplein van de stad genoemd. Tegenwoordig is 

hier een groot fontein en heeft de vernieuwde architectuur op en rondom het 

plein ervoor gezorgd dat dit je hier prima kunt vertoeven. Er is veel moois te 

zien en je kunt het juist daar ontspannen bekijken. 

Genua (Genova) is de hoofdstad van Ligurië en strekt zich uit langs de baai 

van Genua van Voltri in het westen tot aan Nervi in het oosten. Genua is 

gelegen in de gelijknamige provincie. In het achterland strekt Genua zich uit 

tot aan de lager gelegen delen van Polcevera en de Bisagno-vallei. De 

huidige stad is een gevolg van het samenvoegen van meerdere kleine 

gemeenten in 1926. Het oorspronkelijke middelpunt van de stad, dat al 

bestond in de Romeinse tijd, is te vinden in de buurt van de Mandraccio 

scheepswerf. In de 9
e
 eeuw bouwden de inwoners van Genua de eerste 

stadsmuren en legden de fundamenten voor de handel. Dit zorgde ervoor dat 

Genua kon uitgroeien tot een mediterrane stad met ongekende macht en 

kracht. Genua domineerde een groot deel van de Italiaanse handel met het 

buitenland. Vanaf de 19
e
 eeuw begon men met de bouw van grote 

industrieterreinen in de buurt van de haven. Het oude stadscentrum van 

Genua behoort tot de grootste in Europa.  

Een deel van het historische centrum van Genua staat op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Het Centro Storico, het oude middeleeuwse centrum, met 

stadsmuren, poorten en heel veel smalle en donkere straatjes met kleine 

winkeltjes is goed bewaard gebleven. Aan het eind van de winkelstraat Via 

San Lorenzo vindt u de oude haven Porto Antico. Hier is altijd veel te zien en 

te doen. 

Cattedrale di San Lorenzo is een prachtige zwart-witte kathedraal vlakbij 

Piazza Mazziotti en de oude haven. Op het plein voor de kathedraal is het 

altijd druk en het is leuk om hier op een terrasje te zitten en naar de mensen 

te kijken die zich voor de kathedraal laten fotograferen. 

De toegang tot de kathedraal is gratis en ook als je niet van kerken houdt is 

het zeker de moeite waard om eens naar binnen te gaan. 

Een aantal relieken in het museum in de kelder van de kathedraal worden 

toegewezen aan Johannes de Doper. Ook de Heilige Graal schijnt hier te zijn. 

Als grootste havenstad van Italie, is het tevens een belangrijk knooppunt van 

veerboten en vracht- schepen. Vanuit Genua vertrekken ferries naar veel 

populaire toeristische bestemmingen. Er zijn ondermeer veerdiensten te 

boeken naar Palermo (Sicilie), Bastia (Corsica), Olbia, Arbatax,  Porto Torres 

en Cagliari (Sardinie), Tunis (Tunesie) en de Spaanse stad Barcelona. Ook 

zijn enkele bad- plaatsen aan de Italiaanse Riviera, het beroemde plaatsje 

Portofino en de vijf dorpen van Cinque Terre vanuit Genua per boot te 

bereiken.  

 

 

 

 

 

 

http://italiaanse-riviera.nl/58_oude-haven---genua.aspx
http://italiaanse-riviera.nl/58_oude-haven---genua.aspx
http://italiaanse-riviera.nl/61_oude-stad---genua.aspx
http://www.vakantieinfo.com/ferries.htm
http://www.vakantieinfo.com/cinqueterre.html
http://www.rugzaktrips.nl/pics/2011/galleries/genua-centro-storico/genua-centro-storico.html
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Milaan 
 
De stad Milano [Milaan] roept bij de meeste mensen niet het beeld op van 

een zonovergoten Italiaanse stad met mooie pleinen en pleintjes in wit 

marmer met pittoreske steegjes. Dit is ook volkomen terecht. Milano is het 

zenuwcentrum van de Italiaanse economie. Naast de Italiaanse Beurs zijn 

hier ook de hoofdkantoren van alle buitenlandse banken en van vele 

multinationals gevestigd. Ook vind je hier de voornaamste uitgeverijen 

(Condé Nast), reclamebureaus en particuliere televisiestations. 

Het is de trotse stad van Silvio Berlusconi en de stad waarvoor de Lega Nord 

jarenlang de burgemeester mocht leveren. Ze ligt dichter bij München of 

Parijs dan bij Napoli of Roma. Het is een drukke, welvarende stad waar het 

leven West-Europees jachtig is; hier geen urenlange lunches of siësta's maar 

business. Een chique stad waar een creditcard met een hoge betalingslimiet 

een uitkomst is of waar je je in ieder geval gedraagt met de arrogantie alsof je 

die op zak hebt. Misschien nodigt dit alles nog niet echt uit tot een bezoek 

aan deze metropool, maar de stad heeft ook heel veel kunst en cultuur te 

bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Duomo of Domkerk 

De Dom van Milaan is een begrip. De reusachtige kathedraal Santa Maria Nascente domineert het centrum. Hoog 

boven op de toren (108 meter) prijkt het vergulde O.L.Vrouwbeeld van 4 meter hoog. Je moet een eind op het 

plein staan om het te kunnen zien. Het is een van de grootste gotische kerken ter wereld, 157 m lang en 92 m 

breed. De bouw ervan begon in de 14de eeuw, de afwerking was pas 6 eeuwen later, halfweg de 20ste eeuw om 

precies te zijn.  De oorzaken van deze vertraging zijn velerlei: pest, politiek en geldgebrek zijn zowat de 

voornaamste. Als je goed kijkt naar de gevel zal je merken dat het gebouw niet in steen is opgetrokken maar wel 

in marmer. Deze marmer komt van een groeve zo'n 100 km van de stad. De blokken werden naar Milaan 

gebracht via kanalen. De groeve is nog steeds open en regelmatig worden er nog beelden vervangen met de 

originele marmer. Er staan binnen en buiten trouwens zo'n 3000 beelden. Kijk ook even naar de centrale 

toegangsdeur daar is het leven van O.L.Vrouw afgebeeld met centraal o.a. de ten hemelopneming en dat ze haar 

dode zoon in haar armen heeft. 

Net zoals de buitenkant zal ook het interieur van deze kathedraal je imponeren, alhoewel het nu veel donkerder 

is. Hoog boven op de palen prijken weeral beelden en de glasramen vertellen opnieuw vele verhalen. De vele 

praalgraven, de bronzen kandelaar van 5 meter hoog en het prachtige koor zijn maar een paar items die je 

aandacht verdienen. Bezoek zeker de crypte waar ook de schatkamer is ondergebracht. Opgepast een half uur 

voor sluitingstijd gaan zowel de kathedraal als de crypte dicht. Bij mooi weer moet je zeker ook nog de toren 

beklimmen (trap of lift) voor een mooi panorama over de stad Milaan en zelfs de Alpen. 

De immense Piazza del Duomo is het beroemdste plein van de stad. Centraal op dit plein staat een 

ruiterstandbeeld van Vittoria Emanuele II. Dit is de eerste koning van het eengemaakte Italië (1861). In de buurt 

hangt de jeugd graag rond. In de wandelgangen langs het plein flaneren duur geklede dames, giechelende 

schoolmeisjes en verliefde koppeltjes. Er wordt gepraat, gelachen en vooral gekeken. Voor de Milanezen is 'la 

bella figura' heel belangrijk. 

 

http://www.borsaitalia.it/
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Botanische tuinen van Hanbury 

Enkele kilometers ten westen van de Ligurische plaats Ventimiglia liggen de 

prachtige Botanische Tuinen van Hanbury.  

Deze tuinen werden genoemd naar Sir Thomas Hanbury. Hij was een Britse 

koopman die zijn kapitaal in het Chinese Shanghai vergaarde. In 1867 kocht 

hij het 15e eeuwse Palazzo Orengo. De botanische tuinen die hij rond het 

landhuis liet aanleggen, liggen op een schiereiland. De tuinen kennen een 

behoorlijke hoogteverschil. Zo ligt het hoogste deel van de tuinen maar liefst 

103 meter hoger dan die delen van de tuinen die op zeeniveau, aan de 

Middellandse Zee, liggen. 

Bij de aanleg van de tuinen werd Hanbury geholpen door zijn broer Daniel, 

die botanicus van beroep was. Ook de indertijd bekende landschapinrichter 

en botanicus Ludwig Winter en wetenschappers als Alwin Berger, Gustav 

Cronemayer en Kurt Dinter hielpen een handje. Dat de heren flink hun best 

deden om er iets moois van te maken, blijkt wel uit de overzichten die men 

maakte van de verschillende soorten planten en bomen. Telden de tuinen in 

het jaar 1883 slechts 600 soorten, amper 6 jaar later, in 1889, was dat aantal 

al opgelopen tot 3500.  In 1912 was er sprake van maar liefst 5800 

verschillende soorten! 

Nadat Hanbury was overleden, nam zijn schoondochter, Lady Dorothy 

Hanbury, de leiding over de tuinen over. Zij wist de zaken prima te runnen en 

de tuinen verder te perfectioneren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

vormden de tuinen echter een soort van niemandsland. Vanwege het 

ontbreken van duidelijk toezicht en leiding ontstond er grote schade aan. 

In 1960 besloot lady Hanbury de tuinen over te doen aan de Italiaanse staat. 

Sinds 1993 beheert de Universiteit van Genua de tuinen. De universiteit 

heeft veel van de schade die in de jaren daarvoor ontstaan is (door de 

laksheid van de toenmalige beheerder) weten te herstellen. 

Vandaag de dag vormen de 18 hectares tellende Giardini Botanici Hanbury 

een heerlijk oord voor de liefhebber van exotische bomen en planten. 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar 

info@bakreizen.nl. 
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