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Volg de Rode Schoentjes

BUONGIORNO
BENVENUTI A BOLSENA

De rode schoentjes rennen niet, ze laten
je onthaasten, stilstaan uit liefde voor
een prachtig deel van onontdekt Italië,
zo`n 115 km boven Rome.
Het lago di Bolsena (meer van Bolsena)
Authentiek Italië ongebaand en
avontuurlijk, waar vind je dat nog?

De rode schoentjes kennen de
mooiste en leukste plekken. Plekken
die je alleen niet zo gauw zult
ontdekken.
Ze kennen de locale verhalen,
geschiedenis en tradities.
Ze weten de heerlijkste en leukste
restaurants en kleine ambachtelijke
winkeltjes en de traditionele
festivals.
Ze nodigen je uit om je te laten
verrassen en je to-do en must- see
lijstjes thuis te laten liggen, want
Italiaanser dan dit wordt het niet.

Benvenuti a Bolsena

“Mijn” stadje Bolsena in Noord Lazio aan het meer van Bolsena met kleine
piazze (pleintjes) met bijzondere monumenten, okergeel, warm rood en
terracotta gekleurd schitteren in de zon. Onder een strak blauwe lucht.
Waar ik s`morgens van mijn cappuccino geniet.

De dag beginnend in het “dorpstheater” wat Bolsena heet, waarin de
hoofdrol is weggelegd voor mijn buren en dorpsgenoten als
indrukwekkende figuranten.
Waar ik s `avonds na een dag hard werken door de kleurrijke straatjes met
wapperende was, welig groeiende bougainville, fonteinen en mooie oude
reclame borden met vintage tekst flaneer. Of lungo lago (langs het meer)
mijmerend genietend van de ondergaande zon, de lichtjes in de verte van
de andere stadjes rondom het meer en neer strijk op een dorpsterrasje,
het mooie leven vier, ontmoet en begroet onder het genot van een glas
lokale wijn.
Waar de wereld de wereld is.

Ciao Mariët Bloemendal

De regio Lazio
"Sprookjesachtig en ongerept”

Met wereldstad Rome als belangrijke trekpleister is de regio Lazio een
van de mooiste regio`s van Italië.
Rijk aan cultuur en natuur.
Een prachtig, vulkanisch landschap met oude Etruskische steden, Romeinse
overblijfselen (klassieke oudheid) talloze abdijen en kerken (Renaissance).
Op het voor mij, als “ local” mooiste plekje van Italië in noord-Lazio
tussen Rome, Toscane en Umbrië, ligt het schone meer van Bolsena.
Centraal gelegen met een heerlijk Italiaans zonnig klimaat.
Een honderd kilometer boven Rome en onder Siena.

Ver weg van toeristische bestemmingen is dit gebied nog steeds
grotendeels ongerept, met een rijk erfgoed aan tradities en geschiedenis.
Voor degenen die bekend zijn met de meren van Noord-Italië
is Lago di Bolsena een verrassing.
Stadjes op tufstenen plateau`s om verliefd op te worden als
pareltjes in een prachtig gevarieerd mediterraan landschap.
“Sprookjesachtig en ongerept” volgens het Italië-Magazine.

De Alta Tuscia

De schoonheid van het historische landschap rondom Bolsena zal je prettig
verrassen.
Wijn- en olijfgaarden afgewisseld met middeleeuwse dorpjes op plateaus
van tufsteen stralen je tegemoet onder de Italiaanse zon.
Deze streek boven Viterbo heet de Alta Tuscia.
Dit was ooit het land van de Etrusken (de Tusci).
Een groot gedeelte van de Alta Tuscia bestaat uit vulkanisch gesteente.

In de oude kraters ontstonden kleine en grotere meren, waarvan het
Lago di Bolsena het grootste is.

Op zoek naar de zon?

Dan zit je in Bolsena helemaal goed want we hebben een
zeer aangenaam mediterraan klimaat.
Heerlijke warme zomers en fantastisch lente - en herfstweer om actief op pad te
gaan.

Bolsena weetjes
Het Lago Bolsena ligt in het noordelijke en verreweg het
meest interessante gedeelte van de regio Latium (Lazio) en
zit als het ware ingeklemd tussen de regio’s Toscane en
Umbrië.
Rondom het Lago di Bolsena, halfweg Siëna en Rome, valt
nog heel wat te ontdekken.
Het gebied is verrassend groen met veel natuurschoon en
het beschikt over een aangename temperatuur. Door haar
centrale ligging biedt een vakantie rondom het Lago di
Bolsena tal van interessante mogelijkheden.
Gelegen buiten alle grote toeristische en historische
trekpleisters, heeft Latium (Lazio) een vergelijkbare
uitstraling als Toscane en Umbrië. Prachtige vergezichten
in een groen heuvelachtig landschap worden afgewisseld
door oude ommuurde steden en dorpen. Rome, Siëna en
Florence zijn voor een dag te bezoeken, evenals de kust en
steden als Assisi of Perugia.
Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om een deel van je
vakantie in een van de bovengenoemde steden door te
brengen en het andere deel rondom het Lago di Bolsena om
zo te genieten van al haar mogelijkheden.
Het Lago di Bolsena bestaat uit een oeroud tufsteen
cultuurlandschap. Rijk aan de interessante geschiedenis
van de Etrusken en de Romeinen.

De tijd lijkt (soms) stil
te staan in Bolsena

In tegenstelling tot de bekende en natuurlijk prachtige steden en hotspots in
Toscane en Umbrië wordt Bolsena niet door het massatoerisme bezocht.
Heerlijk want daardoor voelt Bolsena nog echt Italiaans aan alsof de tijd heeft
stil gestaan. Bolsena werd bewoond (2500 jaar geleden) door de Etrusken en
vervolgens door de Romeinen. In de 13e eeuw tot de 17e eeuw was Bolsena een
bloeiend handelscentrum.
Bolsena is een oude Etruskische stad, Volsinii was haar antieke naam. Tussen
Bolsena (Volsinii) en Orvieto lag in de tijd van de Etrusken hun heilige grond.
Het Bolsena van nu heeft een middeleeuws centrum met een kasteel. Jaarlijks,
op 23 en 24 juli, wordt S. Christina gevierd. Christina was een christelijke
martelares en leefde rond het jaar 300, ze is patrones van de stad.

Lago di Bolsena
IN HET MEER LIGGEN TWEE EILANDJES,
BISENTINA EN MARTANA.

Italië beschikt met het Lago di Bolsena over het grootste en schoonste
vulkanische meer van Europa. Het meer is ontstaan in de krater van een
uitgewerkte vulkaan.
Het water is helder en fris. Dit komt voor een deel doordat het water
aangevuld wordt vanuit bronnen die ontspringen in de oude vulkanische
bodem van het meer.
In de omgeving van het meer is totaal geen sprake van vervuilende industrie.
De plaatselijke overheid wil dit graag zo houden. Het water van het meer is één
van de buffervoorraden voor de watervoorziening van Rome. Dit maakt dat het
meer prima geschikt is voor allerlei watersportactiviteiten. In het meer liggen
twee eilandjes, Bisentina en Martana. .

De Etrusken
LAAT JE VERASSEN DOOR DE ETRUSKEN

De Etrusken behoren tot een van
de meest fascinerende
"problemen"
die de geschiedenis ons stelt.
Etrusken in het voor- Romeinse
Italië, hadden zeer lang een eigen
cultuur.

Ze woonden in het huidige
Toscane, Latium en
Umbrië. Over hun
herkomst werd in de
oudheid al verschillend
gedacht Kwamen ze uit
Turkije, waren het oude
Trojanen, of misschien
Lydiërs.

Een tekst van het eiland Lemnos
zou op herkomst uit het Egeïsche
gebied wijzen. Tegenwoordig gaan
we ervan uit dat de Etrusken een
autochtoon, pre-Indo Europees volk
zijn.

De Etrusken in Bolsena
LOCALITÀ POGGIO MOSCINI

Poggio Moscini is de
archeologische site bij Bolsena
waar vroeger de Etruskische stad
Velzna lag. De Romeinen
verwoesten in de 3e eeuw v.Chr.
de stad. Een aantal inwoners
vluchtte naar Volsinii, het latere
Bolsena. Van de oude stad kun je
nog een aantal ruïnes
bewonderen.

Stenen uit het antieke
Velzna zijn gebruikt voor
de latere bouw van Rocca
Monaldeschi het kasteel en
ook voor de façade van de
Santa Cristina (kerk)

Poggio Moscini is gratis te bezoeken
Je vind er de resten van o. a. het
forum, woningen met fresco`s en
mozaïekvloeren. Een oude straat en
een basilica.

De Etrusken in Bolsena
DE MYTHE ACHTERNA

De Etrusken
De grondleggers van de Italiaanse cultuur.
De Etrusken behoren tot een van de meest fascinerende culturen uit de geschiedenis.
Etrusken in het pre-Romeinse Italië hadden zeer lang een eigen cultuur.

Zij waren een hoog ontwikkeld en zeer kunstzinnig volk. De Etruskische
invloed op Rome was groot. Dit is terug te zien in godsdienst en architectuur.
Helaas ging deze cultuur verloren en namen de Romeinen de macht
over de Etruskische steden over.

De Etrusken geloofden in een leven na de dood. Dit is terug te vinden in de
prachtig gedecoreerde grafkamers in Tarquinia en verschillende musea.
Ze woonden in de huidige regio’s Toscane, Lazio en Umbrië, grofweg tussen de
rivieren de Tiber en de Arno.
De Etrusken ontmoeten tijdens je vakantie

Europa`s mooiste culturele
wandelvakantie.
Informatie ;
https://volgderodeschoen
tjes.nu/project/wandelva
kantie-etrusken-italie/

Etrusken cultuurreis
Italië
Informatie:
https://volgderodesch
oentjes.nu/project/etr
usken-cultuurreisitalie/

Op pad met een local:
https://volgderodeschoentj
es.nu/
op-pad-met-een-local-inbolsena/

Wandel JE MEE TERUG IN DE TIJD?
Door smalle steegjes, langs oude gebouwen met hun middeleeuwse uitstraling.
Bezoek de kleine winkeltjes, restaurants en ateliers aan de sfeervolle Corso Cavour.

We gaan Bolsena bezoeken!!
Begin je dag net als ik met een cappuccino of espresso bij bar Centrale of Caffelatte.
op de Piazza Matteotti het centrale plein van Bolsena. Vanaf hier wandelen we (links) via
de Corso Cavour het oude centrum
(IL CENTRO STORICO) binnen.
Gelijk onder de poort door aan de rechterkant is de alimentari RetroGusto van Roberta.
Naast eten en drinken kopen voor "thuis" kun je er ook ter plekke van de mooie
producten uit de regio op een mooi geserveerd plankje.

Iets verder op de Corso ook aan
de rechterkant het glasatelier
IKO studio van mijn goede
vrienden Diego en Andrea.

Een inspirerend adres om te genieten van het oude
ambacht glas in lood of het kopen van een mooie
vakantieherinnering of een souvenir voor thuis.

Liever een originele souvenir van olijfhout? Dan is dit de juiste plek die je zoekt.
Bij Stephano de buurman van Diego en Andrea.

Wandel gezellig verder langs kleine ateliers als
"La Ruota del tempo" en anderen.

Koop je verse brood bij de kleine bakker.

Terre di Rasenna
Halverwege de Corso Cavour is de Via Donizelli een kleine straat naar links.
Hier is het keramiek aterlier van Mara

Heb je genoten? Ga dan weer terug naar de Corso Cavour
en wandel rustig verder naar het San Rocco plein.
Hier is het gezellige terras van Paolo waar ook de Bolsenesi graag komen.

Volgens de legende zou de heilige Rocco tijdens zijn pelgrimstocht naar Rome een
verwonding hebben opgelopen die hij met het weldoende water van deze fontein
wist te genezen.
Ieder jaar rondom 16 augustus wordt het water van de fontein gezegend en vieren
we natuurlijk het San Rocco feest. Jong en oud eten samen aan grote tafels en
genieten van livemuziek.

Waar de Corso Cavour overgaat in La Porta Fiorentina is op nr 9 de sfeervolle
winkel "La Medusa".
De terracotta beelden worden boven bij het kasteel gemaakt in het atelier van
Guiseppe.

Tijdens je wandeling door Bolsena kom je veel van het werk van Guiseppe
tegen.

We gaan terug naar het San Rocco
plein hier staat namelijk het
palazzo Il Vesconte

Palazzo Il Vesconte
Bolsena.

ZESTIENDE-EEUWS PALAZZO “IL VESCONTE”
IN HET CENTRO STORICO VAN BOLSENA

Palazzo Il Vesconte Bolsena.
Een dynamische 360-graden tour door de geschiedenis. Neem de kans om rond te
kijken en de sfeer te voelen. Van keramiek tot stoffen, gesigneerde documenten,
oude boeken, manuscripten, schilderijen en de zalen met fresco’s.
Verzonken plafonds en geborduurde lakens in Bolsena.
Oude tapijten, antiek meubilair, antieke schilderijen. Geborduurde lakens op je bed
en ontbijt geserveerd in porseleinen bekers. Twee bibliotheken met meer dan
10.000 oude en moderne boeken in verschillende talen.
Ik heb het over een zestiende-eeuws palazzo “Il Vesconte” van de familie Cozza
Caposavi, in het centrum van Bolsena . Meer info

Naast het palazzo Il Vesconte op het San Rocco plein begint via een stenen trap de
klim naar boven.
Naar misschien wel het mooiste gedeelte van Bolsena , Il Castello.

Vanaf hier heb je een waanzinnig mooi uitzicht over het meer.
In deze middeleeuwse wijk staat Castello Monaldeschi gebouwd tussen de 12e en
14e eeuw.

Bolsena en het kasteel de Rocca Monaldeschi

De Rocca Monaldeschi is een prachtig kasteel uit de veertiende eeuw.
Van verre zie je het kasteel boven het stadje uit tornen.
Superleuk is dat je dakterras van het kasteel kunt bezoeken, waar je kunt genieten van
een prachtig uitzicht over het meer.
In het museum kun je archeologische vondsten bekijken en ontdek je de geschiedenis van
Bolsena.
De buurt rondom het kasteel is een dorpje binnen Bolsena op zich.
Met een eigen kapper, een kleine alimentari tevens restaurant, een goede pizzeria en op
het hoekje wijnbar Aenos.
Een kleine wijnbar met bijzondere goede wijnen.
Neem je glas, drink en ontmoet mede reizigers, toeristen, Italianen en Bolsenesi op het
centrale plein bij de wijn-bar.

Onder de oude stadspoort door, gelijk aan de linkerzijde is het atelier van Guiseppe.
Hier maakt hij zijn terracotta beelden voor La medusa het winkeltje in La Porta
Fiorentina.

Maria dei Cacciatore
Bolsena

Net buiten de middeleeuwse wijk aan de Via Madonna dei Caccaitore de weg op
richting staat deze kleine
kerk de Madonna dei Cacciatore.
Jarenlang was dit kleine kerkje in Bolsena dicht.
Het maakte mij natuurlijk waanzinnig nieuwsgierig.
Turend door het sleutelgat of de kleine raampjes probeerde ik een glimp op te
vangen van de interieur van het kerkje.
Tot mijn grote verbazing was het kerkje afgelopen maandag open. Een
handgeschreven briefje voor het kleine raampje heet de bezoeker welkom.
“Bienvenuti en chuidi la porta”
Dit kerkje de Maria dei Cacciatore staat aan de rand van Bolsena, vlakbij het oude
Volsinii (Etruskisch Bolsena) aan de weg naar Orvieto en Bagnoregio.
Geschiedenis:
In 1400 bezochten de jagers voordat de jacht van start ging de maagd Maria. Bij haar
gingen ze bidden voor een succesvolle en veilige jacht.
Wanneer de jacht goed was verlopen deden ze Maria op weg naar huis wederom een
bezoek om haar te bedanken.
Op de eerste foto zie je Maria met jezus op haar arm. Naast haar staan de twee
patroonheiligen van Bolsena. Links Santa Christina en rechts Sant Giorgio.
De muren van het kerkje hebben allemaal prachtig bewaarde fresco`s.
De oudste komt uit de 15e eeuw.
1990:
Toen in 1990 het kerkje in verval dreigde te geraken kwamen Nino & Adriana
Botorelli in actie om het kerkje te beschermen en te restaureren.
Nino heeft 9 jaar van zijn mooie reddingswerk mogen genieten, totdat hij in 1999
overleed.
Zijn asurn is begraven in de Maria dei Cacciatore rechts naast de fresco van Maria
en de patroonheiligen.
Zijn vrouw Adriana is nog steeds actief met het beschermen en verzorgen van de
kerk met haar prachtige fresco’s.

.

Slinger daarna door de smalle
middeleeuwse straatjes als Via dei
Medici en Degli Adami terug naar
beneden naar de Piazza Matteotti

Je komt weer uit op het centrale plein Piazza Matteotti.
I.p.v. rechtsaf ga je nu linksaf de Corso della Repubblica op.

l arte
Gelateria
Lolladel
vangelato
Lorenza staat in de
Corso Repubblica.

Voor een waanzinnig goed ijsje ga je naar Lolla-gelato
Lolla gelato behoort volgens Gambero Rosso tot de beste ijssalons van Italië.

Alle ingrediënten voor deze goddelijke ijsjes worden ingekocht bij locale producenten:
hazelnoten, kastanjes, frambozen van de Monti Cimini, kiwi’ s, olijfolie…. allemaal
biologisch.

.

Corso della Repubblica 59 01023 Bolsena

Basilica di Santa Christina .

Je merkt het al de Corso della Repubblica is een gezellige winkelstraat en uiteindelijk
kom je uit bij de Basilica di Santa Cristina.
De belangrijkste kerk van Bolsena en een populair bedevaartsoord langs de
Via Francigena, de oude pelgrimsweg naar Rome.

Wie was Christina?
Christina koos op 11 jarige leeftijd voor het christendom. Deze keuze was
destijds de 4e eeuw na Christus onder de heerschappij van keizer
Diocletianus een gevaarlijke keuze.
Christenen werden namelijk vervolgd, gemarteld en gedood.
Haar eigen vader Urbano een Romeins magistraat leefde de wet zeer
punctueel na en liet zijn eigen beeldschone dochter opsluiten en gruwelijk
mishandelen. Echter Christina overleefde de ene naar de andere foltering.
Ze werd in een oven gestopt, met pijlen doorboord. In water gekookt en in
een slangenkuil gegooid en overleefde de giftige beten. Ook de vlammen
doofden spontaan toen ze in brand werd gestoken.
Uiteindelijk werd Christina met een zware steen aan haar voeten vast
gebonden in het meer gegooid. Drie engelen redden haar van de
verdrinkingsdood. Urbano stikte uiteindelijke van woede nadat hij zijn
opvolgers had opgedragen Christina met een pijl te doden.
De steen met haar voetafdrukken waarmee Christina in het water was
gegooid staat nu net als haar overblijfselen in de in de Grotta di Santa in
de kerk.

Cristina’s verhaal wordt elk jaar op 23 en 24 juli
tijdens een processie met 5 tablau`s nagespeeld
tijdens de Misteri di Santa Cristina

Nostri Santa Christina
Bolsena.
Festa di Santa Christina 23 en 24 juli in Bolsena.
“Nostri “ Santa Christina zoals ze in Bolsena trots zeggen.
St. Christina is de beschermheilige van Bolsena.
Op 24 juli is haar naam en feestdag in Bolsena.
Haar marteldood wordt deze dagen herdacht.
De avond vooraf start om 22.00 uur en morgenochtend om 10.00 uur een tocht door
Bolsena langs 4 podia (tableaux vivant) door de stad verspreid.
Inwoners van Bolsena zijn al dagen actief met de opbouw van de podia. Het oefenen met
elkaar van de tableaux vivants.
Als je goed kijkt herken je waarschijnlijk inwoners van Bolsena, die een rol spelen in deze
tableuax vivantes.
Santa Christina:
Christina werd door haar vader gemarteld omdat zij niet wou trouwen met een heidense
man.
Haar vader liet haar allerlei wrede martelingen ondergaan.
Zo wordt ze o.a. in een bad met kokend vet gegooid. Door slangen bedreigd.
De martelingen overleefde zij.
Bij de laatste martelpoging van de “liefhebbende” vader wierp hij zijn dochter in het meer
van Bolsena met een zware steen om haar benen.
Echter de hemel opende zich en Christina werd gered door engel Michael.
Vervolgens liep Christina over het meer naar de oever, met de steen nog aan haar voeten.
In de Basilica de Santa Christina (15e eeuw) kun je haar graf bezoeken
Naast de tableaux vivantes is er een gezellige markt en sluit het feest morgenavond af
met een prachtig vuurwerk aan het meer.

Viale Colesanti

Wanneer we via de Corso della Rebuplica terug gaan naar het centrale plein van Bolsena
loop je naar het meer over de Viale Colesanti, een statige laan voor bomen knuffelaars
Tot aan 1868 was het centrum van Bolsena via een landweg verbonden met het meer van
Bolsena. De toenmalige Gonfaloniere (vaandeldrager) van Bolsena, Nicola Colesanti
bedacht het project om van deze landweg een mooie statige laan te maken, welke Bolsena
zou verbinden met het meer. De Viale Colesanti werd geboren.
In 1871 werd tijdens het feest van Santa Christina de Viale feestelijk geopend. Nog lang
niet klaar was dit voor de Bolsenesi het moment om de “geboorte” van de Viale
Colensanti te vieren met prachtige verlichting en natuurlijk de processie van Santa
Christina.
Er werden 180 bomen waaronder (snelgroeiende en schaduwrijke) platanen en
paardenkastanjes geplant met overal bankjes voor de bewoners
om elkaar te ontmoeten en in samen in de schaduw te zitten.
In september 1873 was de viale Colensati echt klaar.
De laan werd officieel ingehuldigd en bleek meteen een van de meest bewonderde
stadsprojecten van Lazio.
Momenteel staan langs de laan 24 enorme platanen (tussen 30 en 40 meter hoog),
waarvan 14 met een omtrek aan de voet van tussen de 4 en 5 meter.
Tussen de platanen staan prachtige hortensia`s te bloeien en geven de Viale een statige
uitstraling. De viale colesanti is dan ook de laan waar de burgemeester en de oude
markies en markiezin wonen. Statige oude villa`s achter oude muren naast moderne
ogende grote huizen.
Wanneer je over de Viale richting het meer loopt geniet dan van deze reuzen van bomen
en geef ze een heerlijke knuffel.

Flaneren langs het meer "Lungo Lago"

Langs het meer loopt een mooie boulevard met diverse kiosken en restaurantjes.
Zondags mogen hier geen auto`s rijden, want het is de dag van het flaneren. Zien en
gezien worden.
Samen eten en genieten van een heerlijk maaltijd.
Mijn favoriete restaurants aan het meer zijn: Ristorante Il Gubbiano, Casa Patrizia en
Ortensia Ristobar.
Vergeet niet te reserveren, want het zijn zeer geliefde plekjes vanwege het goede eten en
de bijzondere mooie ligging aan het meer.
Naast flaneren worden in de zomermaanden ook leuke markten en concerten
georganiseerd Lungo lago.

Jachthaven

Spectaculair zijn de zwarte stranden van
het meer van Bolsena.
Vanwege zijn vulkanische oorsprong heeft het meer van Bolsena zwarte stranden.
Overal rond het meer zijn strandjes waar je gratis gebruik van kunt maken.
Sommige verlaten voor de rustzoekers, andere met restaurantjes of kioskjes waar
je kunt genieten van een typische streek lunch of diner.
Voor families met kinderen is het veilig zwemmen en ravotten, want het strand loopt
geleidelijk af.

Watersport op het meer van Bolsena.
Heerlijk genieten op het meer met je kano, motorboot, zeil boot of catamaran. Het is
allemaal mogelijk. Snorkelen, duiken, waterskiën, surfen en bootbanken.
Kom je met je eigen motorboot informeer altijd of je liggeld voor je boot moet betalen.
Op sommige plekken is het gratis en andere tegen betaling,
afhankelijk van de gemeente waartoe de plek behoort.
Wil je een motorboot of kano huren ik help je graag met het regelen en organiseren van
een mooie dag op het water

Rondvaarten op het meer

Vanuit Bolsena kun je een rondvaart boot nemen.

Deze neemt je mee op reis langs de twee eilandjes in het meer. Isola Bisentina en
Isola Martana. Neem een plons in het heldere water.
Helaas zijn de eilanden zijn niet toegankelijk voor publiek, maar zeker de moeite waard om
van dichterbij te bekijken.

De rondvaartboot ligt in de kleine haven van Bolsena.
Heb je interesse in een rondvaart met eigen groep en kapitein Massimo laat het me
weten dan regel ik deze graag voor jullie.

Honden zijn op veel plekken langs het meer welkom

Het meer met zijn heldere, zuivere water is een paradijs voor baden, zeilen, surfen en
andere watersporten.
Zelf zwem ik wanneer het weer het toe laat van eind april tot half oktober in het
meer.
Mijn Italiaanse stadsgenoten vinden dat “ tipicamente olandese” .
Zij spetteren en spatteren, zwemmen alleen in de zomermaanden, wanneer het echt
heet is.

Dolce far niente: Het Italiaanse tempo
Heerlijk om op een mooie zomerse zondag een wandeling langs de strandjes te maken,
waar Italiaanse families zijn neer gestreken onder de schaduwrijke parasols.
Nonno e nonna en natuurlijk de bambini naast ruim gevulde picknick manden.
Genietend van een uitgebreide lunch met elkaar en daarna een siësta van
ongeveer twee uur.

Bolsena en de Via Francigena.
In 10 dagen kun je vanaf Bolsena een voettocht naar Rome maken.
De via Francigena. Vele wegen leidden naar Rome en de oude pelgrimsroute La Via
Francigena is daar een van. Vanuit Bolsena of beter nog vanuit Orvieto wandel je in 10
dagen naar Rome.
Een droom van mij kwam uit en zo begeleidde ik deze pelgrimsroute de eerst keer in 2019.
Elk jaar is er de mogelijkheid om mee te wandelen in het voorjaar en najaar.

Favoriete eetplekjes Bolsena

Prego: de lekkerste adresjes in Bolsena volgens “Volg de Rode Schoentjes”
Uiteten is een feestje in Bolsena. Er zijn veel leuke restaurantjes, waar je zalig kunt eten.
Zelf eet ik vegetarisch en op onderstaande eetadresjes is de vegetarische kaart ook super
goed te noemen. Wat ik ook leuk vind is te vragen naar het favoriete vegetarische gerecht
van de kok en dan laat ik mijn smaakpapillen verrassen……

La Tavernetta.

Karakteristieke plek in het oude centrum van Bolsena.
Voor een giga, giga pizza ga je naar la Tavernetta. Dunne, krokante bodem met heerlijke
topping. Super leuk is dat je heerlijk buiten kunt zitten gewoon op straat.
Terwijl je zit te smullen bevind je je in het Bolsenese straat leven.
Vergeet niet van te voren te boeken, want het is een onvergetelijk beleving om hier pizza
te eten op zijn Italiaans.
Zit je liever in de besloten binnentuin, dat kan natuurlijk ook.

De Ortensia ristobar

De Ortensia ristobar met een goede menukaart en een gezellige
terras aan het meer

Casa Patrizia

Il Gabbiano

Ontbijt in Bolsena
Wanneer ik samen met Djazzy mijn hondendiva onze eerste
ochtendwandeling maak ga ik gelijk ontbijten net als de Italianen in een
van de vele barretjes in Bolsena.
Een cappucino met oatmilk als het kan en een zoete cornetto con crema.

Ontbijt in Bolsena
Bar coffee time van
Alessandro aan de Via Cassia
een plek waar de lokale
bevolking vanaf 06.00 uur
s`morgens onbijt.

Il Pareo lungo lago is wel
mijn favoriet

EST EST EST!!!!
Volgens een legende in Bolsena reisde in het jaar 1111 de Duitse bisschop en tevens
wijnliefhebber Johann Fugger naar Rome. Hij stuurde steeds zijn dienaar vooruit om een
herberg te zoeken waar goede wijn werd geschonken. Wanneer hij er een gevonden had,
dan schreef hij Est! (’Hier is het’) op de deur.
Aangekomen in het plaatsje Montefiascone aan het meer van Bolsena, trof Johannes
Fugger het uitzinnige Est! Est!! Est!!! aan op de deur van een herberg. De dienaar had de
plaatselijke witte wijn ontdekt.
Johannes de Fugger raakte volgens de overlevering zo verslingerd aan de wijn dat hij
Rome nooit heeft bereikt. Nog drie jaar genoot hij van zijn de Est Est Est en stierf toen.
hij had zichzelf dood gedronken. Hij werd in Montefiascone begraven en liet de stad zijn
bezittingen na. Tot voor kort werd er ieder jaar op zijn sterfdag een vat wijn over zijn
graf gegooid.
De Est Est Est wordt nu door diverse wijnproducenten waaronder, Villa Puri en Falesco,
gemaakt. De lekkere, bloemig ruikende wijn met een volle smaak. Meestal wordt bij de
wat duurdere Est Est Est op de achterkant van de fles het verhaal – in het Italiaans –
verteld.
Tijdens onze wijnwandelweken bezoeken wij wijnhuis Maziotti om de Est Est Est !!! te
proeven. Doe je mee?

Bolsena Estate .
In de zomermaanden is Bolsena een levendige stad waar allerlei evenementen en
activiteiten worden georganiseerd. Diverse markten, concerten, notte biance.
Met terug kerende evenementen zoals het hortensiafestival in juni.
Alles over de hortensia en andere planten. Met lekkere hortensia taarten en een
goddelijke hortensia likeur. De restaurants in Bolsena hebben deze dagen een speciaal
menu op het programma. Met kwekers vanuit heel Europa.
L`Infioriata, een bloementapijt gemaakt door de bewoners van Bolsena, van drie
kilometer lang door het stadje. Gevolgd door een indrukwekkende processie.
De Santa Christina op 23 en 24 juli. Tableaus van de heilige Christina met verschillende
taferelen uit haar leven.
Tuscia un po met typische streek-producten, street-food en wijnproeverijen.
Festa Medievale. Bolsena in 1328 en het verhaal van Ludwig IV, de hertog van Beieren
Het Permacultura festival in september (ecologisch leven)
La Carrareccia, pedalando indietro nel tempo in september. Giro/ronde langs het meer
op vintage fietsen.
Bolsena Biënnale, alles over kant in september.

Infioriata Bolsena.
Corpus Domini

Corpus Domini viert het wonder van Bolsena, (1263). De oudste
kronieken vertellen ons van een Boheemse priester, Peter van
Praag , die twijfelde over de werkelijke tegenwoordigheid van
Christus in het brood en de wijn gewijd. Om vrede te vinden t.a.v.
zijn twijfels ging hij op een lange pelgrimstocht van boetedoening
en meditatie naar Rome om te bidden bij het graf van St. Peter. Na
het bidden bij het graf hervatte hij zijn reis terug naar zijn
vaderland. Langs de Via Cassia, stopte hij in Bolsena om te
overnachten in de buurt van de kerk van Santa Cristina en om God
de volgende morgen te bedanken. Tijdens het avondmaal verscheen
in zijn ogen een wonder welke op het eerste niet wilde geloven. Er
vloeide bloed uit de hosti. De hosie werd in linnen verpakt en naar
Orvieto gebracht (alwaar de paus destijds woonde)

Zo het wonder van Bolsena. Nu maken we bloemtapijten door
het dorp. De bloemen en zaden worden van te voren met de
dorpsinwoners verzameld. Zondags beginnen we vroeg met het
leggen van het tapijt. Er worden meer dan prachtige
“”Schilderijen” gemaakt. Bijzondere ervaring. Jong en oud doen
mee. Aan het eind van de dag is er een processie over de
bloemtapijten mee.
Naast het gelovige aspect is er ook een link met het oude
Antieke Rome, waar destijds de keizers werden ontvangen
onder een waaier van bloemblaadjes.

Infioriata Bolsena.

Infioriata Bolsena.

1328 Bolsena.
Middeleeuws festival in Bolsena.
Op 10 augustus 1328 vielen de troepen van keizer Ludovico "Il Bavaro" Bolsena binnen.
Tot 14 augustus werd Bolsena belegerd. Maar de Bolsenesi waren zo strijdvaardig dat ze
erin slaagden de herhaalde aanvallen op Rocca Monaldeschi tegen te gaan.
Deze vier dagen worden elk jaar in augustus herdacht en natuurlijk uitbundig gevierd.

1328 Bolsena.

1328 Bolsena.

1328 Bolsena.

Supermarkt en markt
Bolsena

In Bolsena zijn 3 supermarkten, deze zijn op dinsdag en donderdag middag, evenals
de zondag gesloten. De grote Coöp aan de via Cassia ia altijd open.
Op dinsdagochtend is er markt. Daarnaast zijn er vele kleine ambachtelijke
winkeltjes met vers groente en fruit, brood en andere (typische streek) producten.

Il mercato Bolsena

Groenten rechtstreeks van
het land Bolsena

Natuur rondom Bolsena

Tent huren

Vakantie vieren in bella Bolsena
In een bungalowtent of een
bijzondere bell(a) tent.
Mijn tenten staan voor je klaar
volledig ingericht op een kleine
agri campeggio aan het meer van
Bolsena.

https://volgderodeschoentjes.nu/project/tent-huren-bolsena-italie/

Op zoek naar een vakantieadres in
Bolsena

Vakantiehuis huren Bolsena.
Het gaat om meer dan een logeerplek; ik regel het vakantiehuis van je dromen.
Beleef een echte Italiaanse vakantie in jouw favoriete vakantiehuis aan het meer
van Bolsena.

https://volgderodeschoentjes.nu/vakantiehuis-huren-bolsena/

Op pad met een local

Haal alles uit je vakantie en ga mee op pad met een mij in Bolsena.
Ik organiseer dagcursussen, workshops lunches in de wijngaard en picknicks in de
thermen. Excursies voor kinderen en volwassenen rondom het meer van Bolsena.
Leuk als je erbij bent.

https://volgderodeschoentjes.nu/op-pad-met-een-local-in-bolsena/

wandelvakanties

Over ongebaande paden.
Je komt met mij op plekken waar je alleen niet komt.
Prachtige oude stadje zijn vertrek- en eindpunt van de wandeldagen.

https://volgderodeschoentjes.nu/wandelvakantie-in-italie/

Creatieve vakantie in Bolsena.

Creatieve vakantie Italië
Gun jezelf een flinke dosis Italiaanse creatieve energie en combineer de fascinerende
omgeving van de Alta Tuscia met jouw creatieve ontdekkingstocht.
Bolsena is een charmant en levendig stadje in de Alta Tuscia aan de het gelijknamige
meer, het Lago di Bolsena.
De ideale plek voor jouw creatieve vakantie in Italië. Een prachtige omgeving volop
inspirerende en creatieve masterclasses en workshops op 115 km van wereldstad Rome.

https://volgderodeschoentjes.nu/creatieve-vakantie-italie-2/

Culinair tijdens je vakantie

Culiniare vakantie
Beleef jouw beste culinaire vakantie samen met anderen

Italiaanse cursus patisserie
Vegetarische kookvakantie Italië.
Traditionele en circulaire recepten.

https://volgderodeschoentjes.nu/culinaire-vakantie-italie/

Culturele vakantie

Cultuurvakantie
Mijn cultuurvakanties zijn een ware beleving voor iedereen met een
gedeelde interesse in
het bijzondere leven van de Etrusken en Romeinen

https://volgderodeschoentjes.nu/cultuurvakantie-Italie/

Wandelcoaching
Toe aan nieuwe uitdagingen privé of op werkgebied.
Zoek je iemand die jouw kan helpen om deze uitdaging creatief en positief samen met
jou vorm te geven?
Tijdens de wandelcoaching in de mediterrane natuur van Italië sta jij centraal en
focussen we ons op jouw uitdaging.
Waar sta je nu en waar wil je naartoe.
Niets is te gek en alles is mogelijk.
Graag deel ik mijn vaardigheden en competentie met jou.

https://volgderodeschoentjes.nu/project/wandelcoaching-italie/

Ik hoop dat je net als ik hebt genoten van Bolsena
Voor informatie over bezienswaardigheden, stadjes langs het meer en de
wijde omgeving volg mij op facebook, instagram , Youtube en LinkedIn.
Ook op mijn website onder het kopje omgeving.

Ter info:
Volg de Rode Schoentjes organiseert beleef vakanties in midden Italië .
Masterclasses online vanuit Bolsena en Rome.
Dagexcursies en vakantieadresjes aan het meer van Bolsena in Noord Lazio.
Beleef samen met mij onontdekt en authentiek Italië.
Award Best Specialist Italian Holiday Agent 2020.
Correspondent BNNVARA NPO1.
In de Libelle, Vouw, LINDA, Zin, Wendy & PetTalk.

Info:www.volgderodeschoentjes.nu
email: info@volgderodeschoentjes.nu
Telf:0031636101121
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