
1
CASA BEA II (24-05-2023  16:44:28)

CASA BEA II 

Beschrijving algemeen:  

Bay-watch in Italië: een dagje strand in 

Italië staat niet voor badlakens vol 

zand, een harde ondergrond waar je 

rugpijn aan overhoudt en alle andere 

bijkomstige ongemakken. Nee, u gaat 

naar het Lido en daar moet u voor 

betalen. Maar daar heeft u dan ook 

wat voor: vaak 2 gemakkelijke 

stoelen, een ligbed, tafeltjes, een 

parasol. Alles is keurig georganiseerd 

en staat “als soldaten in het gelid”. 

Kleedhokjes, buitendouches, 

afvalbakken, toiletten, een restaurant, 

alles is aanwezig om het u 

gemakkelijk te maken. En, ook niet 

onbelangrijk, elk lido heeft zijn eigen 

bay-watch-man, die hoog op zijn 

zetel zit, en naar de laatste bad-, c.q. 

sportmode gekleed is, compleet met 

trendy zonnebril. Ze letten goed op, 

maken hier en daar een praatje en 

flirten er bedreven op los. Kortom, 

een type door wie je graag gered wilt 

worden. Speciaal de dames aan het 

strand hoeven zich geen moment 

zorgen te maken dat ze te ver in zee 

gaan. Ze worden beslist gered door 

de knappe jongeman met zijn 

redplankje, waarbij ik toch wel moet 

aantekenen dat zijn aandacht niet 

altijd op de zee en de daarin 

rondspringende badgasten is 

gericht........ 

 

Soms lijkt het niet eerlijk; dit 

prachtige land, Italië, heeft zoveel 

kunstschatten, adembenemend 

landschapsschoon en interessante 

steden in huis dat je “bucket-list” 

steeds langer en langer wordt en je je 

er steeds opnieuw van bewust wordt 

dat je gewoonweg nooit genoeg tijd 

zult hebben om het allemaal te 

bekijken, tenzij je jezelf een 

superlange “sabbatical” gunt. Eén van de 

voorbeelden van deze 

“onrechtvaardigheid” zijn de baaien en 

stranden van de regio Liguria, met 

stijlvolle en gezellige badplaatsen. 

 

Wanneer u vanuit Monte Carlo in het 

zuiden van Frankrijk de grens 

overgaat naar Italië dan komt u in het 

noordelijk gedeelte van de regio 

Liguria dat bekend staat onder de 

naam “La Rivièra dei Fiori”, oftewel de 

“Bloemenrivièra”, waar het meest 

lucratieve exportartikel bestaat uit 

o.a. rozen en mimosa. Zilverkleurige 

olijfbomen en terrasvormige 

wijngaarden bedekken de heuvels, 

witte muren zijn gedrapeerd met 

paarse bougainvillea en vlammende 

trompetbloemen, en palmbomen 

omzomen de wandelpromenades 

langs de zee, kortom, een en al 

schoonheid dus. 

 

Het volgende gedeelte van Liguria 

draagt de naam “Rivièra di Levante”, een 

streek waar in het bijzonder de “rich 

and famous” zich uitstekend thuis 

voelen. Dit gedeelte strekt zich uit 

over zo'n 175 km, met aan de ene 

kant de als een diamant flonkerende 

Ligurische zee en landinwaarts de 

zon beschenen heuvels. U bent hier in 

een streek die reeds door tallozen 

beschreven is vanwege zijn 

schoonheid en authenticiteit, en dat 

is ook terecht. De wegen kronkelen 

zich over rotsachtige klippen, langs 

de door stormen gebeukte baaien, 

door eeuwenoude dennenbossen en 

schilderachtige vissersdorpjes, om 

aan de ene kant te eindigen in het 

rustiek gelegen Portofino en aan de 

zuidkant uit te monden in de grote 

baai en marinehaven van La Spezia. 

 

Ook niet te vergeten is de streek van 

de Cinque Terre, het meest 

romantische deel van Liguria en door 

de Unesco tot plek van uitzonderlijke 

schoonheid gekozen. Tegen de rotsen 

aangeplakt liggen vijf allerliefste 

plaatsjes, die allen hun eigen charme 

Appartement 

4 + 2 personen 

Strand 3 km. 

San Remo 40 km. 
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hebben en waar u heerlijk kunt eten, 

van de natuur genieten en 

ontspannen. Deze plaatsjes zijn het 

gemakkelijkst te bereiken per boot of 

trein. Er zijn hier prachtige 

wandelingen te maken, maar alleen 

door de geoefende wandelaars. 

 

De keuken van Liguria is, uiteraard, in 

eerste instantie typisch Italiaans en in 

tweede instantie typerend voor alle 

Middellandse Zeelanden: Er wordt 

gebruik gemaakt van olijfolie en vele 

tuinkruiden. En altijd worden de 

gerechten begeleid door wijnen, 

afkomstig van wijngaarden uit de 

streek. “Pesto”, de alom bekende 

basilicumsaus, is – althans volgens de 

bewoners van Liguria zelf – geworden 

tot een begrip en ze beweren zelfs, 

dat hún pestosaus het symbool op 

culinair gebied is, en met recht de 

ambassadeur voor geheel Liguria 

genoemd mag worden. Wij geloven 

hen, maar zouden niet graag in een 

jury – buiten Liguria - willen 

plaatsnemen om alle pestosauzen van 

alle Italiaanse streken en provincies 

een cijfer te geven; dat is vragen om 

moeilijkheden……... 

 

Ach, als wij in Italië verblijven tijdens 

onze jaarlijkse oriëntatiereis, dan maakt 

het ons eigenlijk niet uit wat we 

voorgeschoteld krijgen. Zet ons op 

een terras in zo’n romantisch dorpje 

aan de kust met een glas wijn, 

begeleid met wat heerlijke prosciutto, 

wat kaas, brood met pesto en 

tomaten en de zon die in de zee zakt 

en wij geven geen kik……. 

 

LEESTIP: Een aanrader is het boek La 

Superba, geschreven door de 

Nederlandse auteur Ilja Leonard 

Pfeijffer, die boeiend over de stad 

Genua en haar bewoners heeft 

geschreven (ISBN nr. 

9789029587273. De schrijver 

woont al een aantal jaren in Genua. 

 

Villa Bea bestaat uit drie 

appartementen (waarvan er een 

wordt bewoond door de 

eigenaar), met gemeenschappelijk 

gebruik van het zwembad; 

appartement Casa Bea II maakt hier 

onderdeel van uit  

 

Beschrijving appartement:  

De villa is gelegen op de top van de 

heuvel “Monade”, een van de meest 

geliefde plekken van Diano Marina, 

vanwaar u kunt genieten van een 

schitterend uitzicht op de baai. Het 

huis is omgeven door olijfbomen, is 

gericht op het zuiden en heeft de hele 

dag zon. Het is een zeer rustig 

gedeelte, met heel weinig verkeer; 

een perfecte plek voor een relaxte 

vakantie met zon en zee voor familie 

en vrienden. De gezellige badplaats 

Diano Marina biedt alle toeristische 

voorzieningen, mooie winkels, leuke 

terrassen en goede restaurants. 

 

Het recent gerenoveerde 

appartement Casa Bea II bestaat uit 

een ruime living met een open keuken 

met tafel en stoelen, een 2-pers. 

slaapkamer met een extra bed, en een 

slaapkamer met 3 1-pers. bedden, 

waarvan er 2, op verzoek, kunnen 

worden samengevoegd tot een 

2-pers. bed. De living is voorzien van 

twee sofa’s, flat screen satelliet-tv, 

en er is een overdekt terras met tafel 

en stoelen met mooi uitzicht op zee. 

De badkamer is voorzien van een bad. 

Er is een mooi gemeenschappelijk 

zwembad met buitendouche, 

ligstoelen en parasols, bereikbaar via 

een trapje van 9 treden. Er is een 

gemeenschappelijke barbecue en de 

gasten hebben de beschikking over 

gratis WiFi. Het appartement is 

modern en functioneel ingericht.. 

Wasmachine is aanwezig. Er is een 

kleine tuin aan de achterkant van het 

huis. 

 

Indeling appartement Casa Bea II 

(90 m2, 4 + 2 personen): 

Eerste verdieping: living met open 

keuken met eetgedeelte, twee sofa’s, 

flat screen satelliet-tv, overdekt 

gemeubileerd terras met zeezicht, 

badkamer met bad en wasmachine, 
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WiFi, slaapkamer met 2-pers. bed en 

een extra bed, slaapkamer met 3 

1-persoons bedden, kleine tuin aan 

de achterkant van het huis. 

 

Faciliteiten:  

Elektronisch hek, parkeerruimte, 

gemeenschappelijk zwembad met 

ligstoelen en parasols, buitendouche, 

gemeenschappelijke barbecue, 

wasmachine, satelliet-tv, WiFi, 

koelkast/vriezer, 4 kookpitten, 

magnetron, koffiezetapparaat, air 

conditioning. 

 

Mogelijkheden sport/excursies:  

U kunt hier wandelen, fietsen 

(fietsverhuur in Diano Marina), 

tennissen (1 km. afstand), 

paardrijden (5 km. afstand) en 

natuurlijk allerlei watersporten 

beoefenen. Een hele leuke fietstocht 

is bijvoorbeeld de vierentwintig 

kilometer lange Pista Ciclabile van 

Ospedaletti naar San Lorenzo al 

Mare. In tegenstelling tot de vele 

ruige mountainbikeroutes in de 

heuvels achter de kust, is deze route 

vlak. Op de plek waar de oude 

spoorbaan liep is een mooi fiets- en 

wandelpad gecreëerd. Leuke dorpen 

tussen start- en eindpunt zijn Arma 

di Taggia, Santo Stefano al Mare, 

Riva Ligure, Cipressa en San Lorenzo 

al Mare. Verder zijn er in deze 

omgeving vele leuke uitstapjes te 

maken, zoals bijv. naar Cervo Ligure, 

een prachtig Middeleeuws stadje 

(met een heerlijk restaurant!), het 

bijzondere Bussana Vecchia met een 

museum en galerie van de inmiddels 

overleden Nederlandse kunstenaar 

Peter van Wel en zijn echtgenote 

Ansie van Wel (die nog ter plaatse 

woont), Dolceacqua, Triora en 

Apericale. Mist u niet het Aquarium in 

Genua, de stadjes van Cinque Terre 

en natuurlijk het luxueuze Portofino. 

Uiteraard is een bezoek aan 

Montecarlo en de Franse Cote d’ Azur 

(bijv. Menton!) ook gemakkelijk te 

realiseren.  

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering:) 

Dichtstbijzijnde winkel 2, alle soorten 

winkels, supermarkten, banken, 

apotheek etc. in Diano Marina 3, 

ziekenhuis in Imperia 8, Alassio 15, 

Cervo Ligure 3, Bussana Vecchia 41, 

San Remo 40, Ventimiglia 70, Genua 

110, Portofino 140, Montecarlo 80, 

Nice 90, Cannes 130, Monterosso – 

Cinque Terre 204. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag 

 

Inbegrepen in de huurprijs: het 

gebruik van bed-, bad- en 

keukenlinnen, waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling, 

gebruik babybedje, kinderstoel, 

WiFi-Internet, gebruik sofabed, 

eindschoonmaak 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting (volgens onze 

laatste info nog niet van kracht), 

kosten voor (gas)verwarming, water 

en elektriciteit van 1/10 t/m 31/5 

naar verbruik (gas € 6,00/m3, water € 

2,00/m3, elektriciteit € 0,40/kWH) 

 

Bij aankomst is een waarborgsom 

verschuldigd van € 250,00 

 

Het zwembad (9 x 4 m, diepte 1,40 

m) is geopend van 1/5 – 31/10, 

afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Check-in op de dag van aankomst 

vanaf 14.00 uur. Het appartement 

dient op de dag van vertrek tussen 

voor 10.00 uur te worden verlaten 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Een auto is aan te bevelen als u leuke 

uitstapjes in de omgeving wilt maken; 

u kunt natuurlijk ook een fiets huren 

of per trein reizen (treinstation in 

Diano Marina) 
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Er wordt Italiaans, Duits en een 

beetje Engels gesproken 

 

Dit is een niet-roken appartement; 

buiten kunt u natuurlijk wel roken 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  24/8 - 6/9 29/6 - 19/7 20/7 - 23/8

Huurprijs p/w 4 + 2 1150 1495 1552

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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