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POTUJEMO ITALIJA

NA STRANI OD ZGORAJ:
RIBIŠKA VASICA NA OTOKU
PROCIDA; ZUNANJOST IN SOBA
NAJBOLJŠEGA HOTELA NA
OTOKU PROCIDA, LA SUITE.
DESNA STRAN OD ZGORAJ:
ZAJTRK Z RAZGLEDOM NA
TERASI HOTELA SANTA
CATERINA; ULICA S TRGOVINAMI
IN HOTELOM V OZADJU, AMALFI;
POGLED NA VASICO AMALFI.

OTOK PROCIDA
Na poti med Neapljem in Ischio se lahko ustavite še
na najmanjšem otoku Neapeljskega zaliva, Procida.
Kot najbolj varovana skrivnost še ni podlegel množičnemu turizmu, zato tam ne boste našli ulic z dizajnerskimi trgovinami in ljudi, ki pridejo na počitnice razkazovat svojo novo kolekcijo oblačil. Na otoku
lahko izbirate med vsaj 10 odličnimi restavracijami, v
katerih vam bodo tradicionalno pripravili svežo ribo.
Zaradi bližine celine je značilna jed tudi zajec.
Da je otok nekaj posebnega, že vrsto let vedo filmski ustvarjalci, ki so tam posneli več kot 34 filmov,
med njimi Nadarjeni gospod Ripley (The Talented
Mr. Ripley, 1999) z Jude Lawjem in Matt Damonom
v glavnih vlogah. Leta 1994 pa enega najbolj slavnih
italijanskih filmov, Poštar (Il Postino).
Simbol otoka so rustikalne, pastelno obarvane hiše
in ozke tlakovane ulice zaspanih ribiških vasic. Med
šestimi plažami je najblepša Spiaggia del Pozzove-
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ccho, ena od lokacij iz filma Poštar. Otok je prijazen do gostov z manj denarja. Z razliko od številnih
italijanskih plaž, na katerih se pričakuje, da boste
plačali za senčnik, ležalnik ali stol, lahko na eni od
tamkajšnjih plaž uživate brezplačno. S plaže Ciraccio lahko opazujete zaščiteni sosednji otoček Vivara, na kateremu so arheološke izkopanine (otoka
povezuje most).
Le nekaj minut od plaže iz filma Poštar in plaže Ciraccio stoji dih jemajoč sodoben butučni hotel La Suite, ki je nastal s prenovo antične palače iz 18. stoletja.
Ponuja pristno izkušnjo, ki združuje eleganco in preprostost, oblikovanje in udobje, s prefinjenim poudarkom na podrobnostih. Vsaka soba ponuja različna
čustva in je edinstvena. Hotel z bazenom z drznim
črnim dnom obdaja prostran vrt s kipom bude, lanternami in udobnimi stoli in ležalniki (soba 160 €+;
www.lasuiteresort.com). Iz hotela je organiziran prevoz do marin Grande, Corricella in Chiaolella.

AMALFIJSKA OBALA
Naj se vrnem k najini zgodbi. Prebudila sva se v sončno
jutro in po zajtrku poiskala izposojevalnico skuterjev
(dnevni najem 32 €; www.penisolarent.com). Po zaviti
obmorski cesti sva iz Sorrenta v dobri uri prispela do
obmorskega mesteca Amalfi. Na južni obali Sorrentskega polotoka se od zahoda v dolžini 50 km na vrhu
slikovitih klifov in ob ozkih obalah nizajo številne vasice, kot so Positano, Amalfi, Ravello, Vietri sul Mare
in druge, vse do Salerna. Amalfijska obala predstavlja
tisto pravo Italijo, o kateri sanjamo in jo poznamo iz
knjig, filmov in razglednic. Zaradi svoje prikupne podobe kot iz škatlice, veliko sonca in bogatega rastja je
bila priljubljeno letovišče že v času rimskih cesarjev.

AMALFI
Ko sva se vozila po tem lepem koščku Italije, me je
prešinila ideja o romantični italijanski poroki na
enem od krajev, na katerem se poročajo zvezde.
Sprehodila sva se skozi vasico Amalfi z ličnimi trgo-

vinicami s spominki, slikami, školjkami in oblačili ter
se osvežila z izjemno dobro, sorbetu podobno, slaščico granito iz nežnih koščkov ledu, sladkorja in dodanim sadnim sirupom. Znamenita cerkev Duomo di
Sant'Andrea Apostolo je bila, tako kot vedno, polna
parov, ki so čakali na svojo poroko.
Vročina je pripekala, zato sva se odpravila na organizirano plovbo s čolnom do bližnjega zaliva z majhno
skalnato plažo Santa Croce, se ohladila v morju in
si v istoimenski restavraciji privoščila dobro kosilo
(www.ristorantesantacroce.it). Najboljši restavraciji v
vasi sta Marina Grande (35 €+) in ikonična La Caravella (60 €+), le nekaj sto metrov zahodno od tam
pa Eolo (35 €+) in La Terrazza del Cardinale (25 €+).
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Amalfi za oddih v stilu ponuja veliko razkošja, kot so
vila Santa Caterina (www.hotelsantacaterina.it), nekdanji samostan iz 13. stoletja, danes pa edinstveni hotel
Luna Convento s cerkvico za poroke (www.lunahotel.
it), prestižna mediteranska vila iz 19. stoletja, Marina
Riviera (www.marinariviera.it) in še bi lahko naštevala.
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