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CASA RIVIERA 

Beschrijving omgeving:  

Hoog scorend op de top tien van 

meest geliefde Italiaanse regio’s is 

deze 

streek, door de eeuwen heen al. De 

Franse schrijver Guy de Maupassant 

vermeldde enthousiast dat “dit deel 

van de Italiaanse Rivièra zo mooi is, 

dat het eigenlijk met niets te 

vergelijken valt”. 

 

We kunnen het roerend met deze 

beroemde Fransman eens zijn: het is 

hier prachtig. Een azuren zee, kleine 

stranden, verborgen baaitjes, steden 

en dorpen met huizen in pasteltinten, 

kleine havens (met vissersboten en 

niet te vergeten de luxe tot zeer luxe 

jachten), palmbomen, exclusieve 

winkels en uitnodigende terrassen op 

mooie pleintjes. U kunt vanuit dit 

gebied boottochten maken naar 

plaatsen langs de gehele kust, 

inclusief Cinque Terre. Het is ook een 

prachtig wandelgebied. 

Eerlijkheidshalve vermelden wij wel 

een klein addertje onder het gras: 

Juist vanwege deze grote populariteit 

moet u niet vreemd opkijken als uw 

kopje koffie of glaasje wijn, dat u 

genietend op een van de vele 

terrasjes zit te drinken, een paar 

Euro’tjes méér kost dan elders. De high 

society, die hier ruim 

vertegenwoordigd is (er valt hier veel 

te “spotten”….) heeft nu eenmaal meer te 

besteden, en daar richt de horeca zich 

uiteraard naar. 

 

De golf van Tigullio is eigenlijk als 

een omarming, omgeven door 

rotsformaties. Naar het westen ligt 

de berg van Portofino, als de 

“voorsteven” van een schip; in het 

noorden vindt u de rotsen van de 

Apennijnen en in het zuiden de 

karakteristieke “pudding” 

steenformaties. Bij Paraggi, een 

pareltje op de weg tussen Portofino 

en Santa Margherita, vindt u een 

prachtig strand. Oostelijk ligt de 

Punta Manara, met uitzicht op de 

Baia della Favole (de Sprookjesbaai) 

en aan de andere kant de baai van de 

Riva Trigoso, wellicht het Tigullio 

Intus uit de Romeinse tijd. Verderop 

wordt de kust hoger en steiler, met 

rotsformaties die recht de zee 

induiken. 

 

Speciale vermelding verdienen 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 

Vernazza en Monterosso, 5 dorpen 

bekend onder de reeds genoemde 

verzamelnaam Cinque Terre, en het 

schiereiland van Portofino; het zijn 

plaatsen die bij veel Italiëkenners tot de 

verbeelding spreken. De dorpjes van 

Cinque Terre zijn als het ware tegen 

de kliffen "geplakt", met kleine 

stranden, haventjes en terrasjes, 

waar je de citroenlikeur "limoncino" 

uit de streek drinkt of een heerlijk 

visgerecht bestelt. Je kunt er prachtig 

wandelen over de bergen langs de 

wijn- en citroenboomgaarden met 

overal weer dat spectaculaire uitzicht. 

En dan Portofino met zijn 

pastelkleurige huizen die de pleintjes 

en de haven omzomen. Portofino is één 

en al luxe terwijl Cinque Terre een 

meer sportieve uitstraling heeft. 

Loopt u bijv. eens van Monterosso 

over de kliffen naar Vernazza of over 

de Via dell' Amore van Manarola naar 

Riomaggiore. De plaatsen van Cinque 

Terre zijn het makkelijkst per boot te 

bereiken; u kunt ook het plaatselijke 

boemeltreintje nemen dat alle dorpen 

aandoet.  

 

Beschrijving appartement:  

Casa Riviera bevindt zich in een 

appartementencomplex, gelegen 10 

minuten heuvelopwaarts bij Rapallo 

in Liguria; het appartement wordt 

omgeven door een tuin met uitzicht 

op de baai van Portofino en begroeid 

Appartement 

6 personen 

Genua 32 km 

Portofino 9 km. 



2
CASA RIVIERA (24-05-2023  16:43:09)

met olijfbomen en jasmijnstruiken. De 

ruime L-vormige living met 

openslaande deuren naar de tuin is 

voorzien van comfortabele banken, 

fauteuils en een eetgedeelte. Een 

gesloten veranda, waar u ook kunt 

ontbijten, lunchen en dineren, geeft 

eveneens toegang tot de tuin met 

uitzicht op zee. De keuken is voorzien 

van afwasmachine, koelkast, oven, 

magnetron, koffiezetapparaat en 

broodrooster. Het appartement is 

elegant, ruim en geschikt voor 6 

personen. Er zijn 4 slaapkamers en 3 

badkamers, er is airco in de living, er 

is een lift, en een parkeergarage. 

 

Vanaf het appartement bent u te voet 

in 10 minuten (heuvelafwaarts!) in 

het centrum van de stad Rapallo, met 

designer shops en seafood 

restaurants, en de haven met zijn 

elegante jachten en de ferry naar 

Portofino, Santa Margherita en 

Cinque Terre. Er is een gratis 

shuttleservice (4 x per dag) vanaf het 

complex naar de stad; een auto is hier 

dan ook niet perse noodzakelijk. 

Denkt u eraan: heuvelafwaarts is het 

10 minuten lopen naar de stad; 

natuurlijk neemt de “tocht” 

heuvelopwaarts meer tijd in beslag. 

 

Noot: Alhoewel er een shuttle service 

beschikbaar is adviseren we u toch 

een auto te huren als gasten 

loopproblemen of hartproblemen 

hebben; dit geldt ook voor ouderen. 

Meer dan 2 kinderen onder de 16 jaar 

worden niet geaccepteerd. Denkt u 

eraan dat Liguria op veel plaatsen een 

rotsachtige kust heeft. 

 

Indeling van het appartement 

(200 m2, 6 pers., tuin 120 m2):  

Living, 2-pers. slaapkamer met 

twijfelaar, 2 kamers met 2 bedden 

(de bedden kunnen op verzoek 

worden samengevoegd), en een 

1-pers. slaapkamer met toegang tot 

de tuin, 3 badkamers, waarvan 2 met 

bad en handdouche, en 1 met douche 

(deze laatste ruimte is klein en 

eenvoudig uitgevoerd). 

Faciliteiten:  

Garage met parkeerruimte, air 

conditioning in de woonkamer, fans 

in de slaapkamers, terras, tuin, WiFi, 

satelliet-TV, DVD, haardroger, 

afwasmachine, koelkast, oven, 

magnetron, koffiezetapparaat, 

broodrooster, wasmachine, telefoon 

(alleen inkomende gesprekken), 

tuinmeubilair, shuttleservice naar de 

stad. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Alle watersporten kunnen in de 

omgeving beoefend worden, zoals 

zwemmen, zeilen, surfing, vissen. In 

de omgeving zijn prachtige 

wandelroutes te maken, o.a. bij 

Portofino. Een aanrader is de 

wandeling naar San Fruttuoso. 

Bovendien kunt u per boot naar de 

plaatsen van Cinque Terre, waar een 

groot aantal “sentieri” (wandelroutes) 

zijn uitgezet, die u kunt verkrijgen bij 

de plaatselijke toeristenbureaus. 

Excursies naar Lerici, Portovenere, 

Portofino en natuurlijk Genua zijn 

een "must". 

 

TIP:  

 

Als u te voet of per boot naar San 

Fruttuoso gaat, een gehucht 

bestaande uit een kerk, een abdij, een 

handvol huizen en wat restaurants, 

w.o. Ristorante Da Giorgio, gaat u 

dan hier lunchen als u van frutti di 

mare houdt. U zult er geen spijt van 

krijgen; zeker niet als de gerechten 

van Ristorante Giovanni vergeleken 

worden met de toch wel prijzige 

restaurants in Portofino. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Santa Margherita Ligure 4 km 

(dichtstbijzijnde strand, per bus 

bereikbaar), Portofino 9 km, Sestri 

Levante 25 km, Genua 32 km, 

Portovenere 92 km, Lucca 136 km, 

Milaan 163 km, San Remo 172. 

Bijzonderheden:  
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Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn op 

verzoek andere periodes mogelijk; 

prijzen op aanvraag beschikbaar 

 

Inbegrepen in de huurprijs: gebruik 

bad-, bed- en keukenlinnen, waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling, gebruik WiFi, en de 

eindschoonmaak. Bij verblijf van meer 

dan een week tevens inbegrepen 2 

uur schoonmaakservice op zaterdag 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting; voor gebruik gas, 

water en elektriciteit, verwarming, 

airconditioning in de living dient een 

bedrag van € 120,00 (een vast bedrag) 

per week te worden voldaan. Dit 

bedrag moet vóór vertrek ter plaatse te 

worden afgerekend. Tevens niet 

inbegrepen gebruik babybedje (€ 

100,00 per week) en telefoonkosten 

(naar verbruik) 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 800,00 

 

Check in op de dag van aankomst 

voor 18.00 uur (later niet mogelijk); 

check-out op de dag van vertrek 

tussen 8.00 en 10.00 uur 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Openbaar vervoer: shuttleservice 

naar het centrum van Rapallo, met 

treinstation 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  4/1 – 11/4

18/4 – 16/5

26/9 – 19/12

11/4 – 18/4

16/5 – 27/6

29/8 – 26/9

19/12 –

9/1/2021

27/6 - 29/8

Huurprijs p/w 6 2000 2200 2500

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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