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p minder dan vijftig kilometer 
van het chaotische Napels 
ligt het Sorrentijnse schier-

eiland. De zonnige zuidkust ervan 
spreekt al eeuwen tot de verbeelding. 
De Romeinen bouwden er buitens, 
en tijdens de Middeleeuwen huisde 
er een groot, maritiem rijk. 
Uitgezonderd het mondainere Amalfi 
heerst er een grote rust op het vijftig 
kilometer lange schiereiland. De steile 
bergweggetjes slingeren ongemerkt 
langs verborgen schatten.

Een van die schatten is het 5-sterren
resort Furore Inn, halverwege de 
Amalfitaanse kust. Gelegen aan de 
Via dell’Amore torent het vijfhonderd 

meter boven de zee uit. Het Furore 
Fjord wordt “het Noorse hoekje” 
van de Amalfitaanse kust genoemd.
De lay-out van Furore Inn is heel 
bijzonder; het bestaat uit zeven 
terrassen, die bij de rotskust naar
beneden lijken te vallen. De 22 
kamers en suites liggen expandig 
en trapsgewijs verspreid over het 
terrein, en hebben alle een privé-
terras. De kamers hebben duidelijk 
Moorse invloeden, wat terug te zien 
is in tegelmozaiïek en booggewelven. 
Qua onderhoud en inrichting zijn ze 
misschien niet alle vijf sterren waard, 
maar qua ligging en omgeving des te 
meer. Alle kamers kijken over olijfgroen 
uit op de Méditerrannée.

Aangezien het hotel vroeger een sport-
centrum was, huist er een olympisch 
zwembad. Sporters kunnen zich ook 
uitleven in de fitnessruimte en op de
tennisbanen. De olijfbomen en terras-
sen van het hotel nodigen uit tot een 
mooie wandeling, met uitzichtgarantie. 
Relaxen kan in het Wellness Centre of
de twee infinity pools met jacuzzi. 
De keuken is prima verzorgd in Furore 
Inn, dat vorig jaar nog de prijs “Italy’s 
Leading Boutique Hotel” won tijdens 
de World Travel Market Awards.
Ontbijt en diner smaken extra goed 
in La Volpe Pescatrice, waar gasten 
vanuit de zuilengalerij een spectaculair 
uitzicht hebben. Net als de uit rotsen 
gehouwen wijnkelder La Cantina richt 
restaurant Italian Touch zich meer naar
binnen, met een gezellige sfeer. Hier 
kunnen culinair enthousiasten zich ook 
de lokale keuken eigen maken.  (MP)

AMALFITAANS HERMITAGE
Het is de ideale retraite op minder dan drie uur vliegen, 
de Amalfitaanse kust. Aangeklampt tegen de hellingen van
de grillige rotskust liggen hier talloze luxe resorts verstopt.

Furore Inn*****

Prijs:  E 170-1300

Info: furoreinn.it /

+39 089 830 47 11

Routetip: 

Vlieg op Napels. 

Rond het schier-

eiland per draag-

vleugelboot. In 

Amalfi pikt de 

hotelshuttle u op.  
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De deur uit
Het Amalfitaanse schiereiland biedt veel mogelijkheden voor wie z’n resort 

even wil verlaten. Langs de kust zijn prachtige stadjes te bezichtigen, zoals 

Ravello, Amalfi, Atrani, Minori, Maiori en Positano; alle met Moorse bouw-

invloeden. Wandelaars kunnen de kustplaatsen prima te voet overbruggen, 

waarbij ze regelmatig middeleeuwse wachttorens tegenkomen. Er zijn ook 

prachtige wandelroutes in de achterliggende Lattari-bergen. Een aanrader 

is ook een boottrip vanuit Amalfi naar het nabije bloemeneiland Capri. 


