DRÖMRESAN ◆ ABRUZZO

Abruzzo
VILDA, VACKRA

– ITALIENS OKÄNDA REGION

Abruzzo, regionen på Italiens östra kust, bjuder på orörd vild
natur med sina höga berg och blå hav. I denna relativt
okända region kan man rida bland vildhästar, vandra
i bergen, bada eller bara njuta av den goda maten och
områdets viner. Här finns verkligen något för alla.
TEXT ÅSA JOHANSSONN FOTO FRANCESCA FUMAGALLI

I Abruzzo möts hav och
berg på korta avstånd.
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Abruzzos vackra havssträcka
är fortfarande orörd och vild.

Eugenio från Valcocchiara ordnar vandringsturer tillsammans med sina fem hundar.

”Själv väntar jag bara på att Clint Eastwood ska galoppera förbi, för
allt detta känns som att vara med i en klyschigt vacker cowboyfilm”

H

undratals vildhästar betar på den
kilometerlånga gröna ängen, och de
höga grönklädda bergen skapar en
naturlig amfiteater kring de lugna
djuren. Små skrangliga föl står och
dricker vatten i den lilla bäcken som
porlar längs vägen. Det är så vackert
att man nästan tappar andan.
Det är en känsla som man ofta får i Abruzzo: hänförelse.
Och det slår mig titt som tätt att jag tänker: ”Varför har ingen
talat om det här? Då hade jag kommit hit tidigare.”
– Visst är det vackert, säger Eugenio Simioli och jag kan
inte säga ett ord. Jag kan bara nicka ett jakande svar utan att
släppa allt det vackra med blicken.
Eugenio Simioli driver Val Cocchiara Retreat som ligger
på tusen meters höjd strax intill en av Abruzzos tre nationalparker, Parco di Abruzzo. Parken är 50 000 hektar stor, och
här lever björnar, vargar och örnar i ett vilt paradis. Höjderna
går från 900 till 2 200 meter över havet. Här kan man vandra
på somrarna och åka skidor på vintern – så länge man inte är
rädd för ned- eller uppförsbackar, vill säga.
– Jag blev helt förälskad i den här platsen och bestämde
mig för att lämna mitt stressiga liv i Neapel, berättar Eugenio.

Han rustade upp det gamla huset där han i dag anordnar
yogakurser, guidade vandringsturer eller skidåkning på
vintern. Här finns även spa, gym och fem vita fluffiga stora
hundar som visar vägen under vandringsturerna.
– Det är inte många som känner till de här vildhästarna,
det går att rida här och vi anordnar picknick i solnedgången,
berättar han.
Själv väntar jag bara på att Clint Eastwood ska galoppera
förbi, för allt detta känns som att vara med i en klyschigt
vacker cowboyfilm.

Ett stenkast bort ligger en av Italiens elva trestjärniga
Michelinrestauranger, Reale, strax intill den pyttelilla arbetarstaden Castel di Sangro. Hit kom stjärnkocken Niko
Romito 2011. Han rustade upp ett nedgånget kloster från
1512, och i dag finns även sex rum för dem som vill övernatta.
Det kan behövas, eftersom läget är minst sagt ödsligt. Till en
början fick man mycket kritik för det ensliga läget.
– De kallade oss för ett tempel i öknen och en massa annat.
Men det är oftast italienarna som är lite lata, utländska
gäster har aldrig haft problem att åka två timmar från Rom
eller Neapel för att komma hit, säger Niko Romito.
Han menar att synen på lyx har förändrats, och speciellt
efter covid-19 vill hans gäster ha en unik upplevelse nära
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Castello di Semivicoli ägs av vinproducenten Masciarelli. Här kan
man övernatta, äta god mat och njuta av vackra omgivningar.

Abruzzos vingårdar blir allt bättre,
som här på gården Cantine Mucci.

”Glöm överfyllda torg, trånga museer eller menyer på
engelska – här är det fortfarande ovanligt med turister”
naturen. Det är en upplevelse för livet att äta hans fantastiska rätter i det vackra och avskalade före detta klostret.
Men Niko Romito bjuder inte bara på dyra avsmakningsmenyer. Hans nyanserade värld består av många olika delar,
som snabbmatsstället ALT nere i byn Castel di Sangro. Det
ligger strax intill landsvägen, bredvid en mekaniker och en
affär som säljer trädgårdsmöbler. På ALT kan man äta Nikos
berömda kyckling, som friteras hel, och är så god att det är
omöjligt att sluta äta, men även hamburgare, nybakta munkar och andra godsaker.

I Abruzzo blandas gammalt med nytt, lyx och vardag,

hav och land – på korta avstånd. Abruzzo, som ligger öster
om Lazio vid Adriatiska havet, är en region där naturen
fortfarande står i centrum. Glöm överfyllda torg, trånga
museer eller menyer på engelska – här är det fortfarande
ovanligt med turister. Men det kommer att förändras.
För Abruzzo är vilt och vackert och kommer att ta dig med
storm. Det är inte underligt att Abruzzo länge har varit
isolerat, omgiven som den är av Adriatiska havet och de
höga bergen.
– För trettio år sedan fanns det inga vägar som gick över
bergen, som är Italiens högsta efter Alperna, berättar Marina
Cvetic som äger vingården Masciarelli och det vackra slottet
Castello di Semivicoli. Turismen ökar år för år, men vi har

Niko Romitos
restarang och hotell,
Casadonna Reale.
Niko Romito har tre stjärnor i Guide
Michelin. Att besöka hans restaurang
Reale är ett minne för livet.

Så gott att man skulle vilja slicka
rent tallriken hos stjärnkocken Niko
Romito och restaurangen Reale.

fortfarande mycket att ta igen om man jämför med Toscana
eller Piemonte.
Marina Cvetic kom till Abruzzo från Kroatien och gifte sig
med Gianni Masciarelli. Tillsammans skapade de en av
Italiens mest välkända vingårdar, som Marina fick ta över
och driva på egen hand efter Giannis alltför tidiga bortgång,
något som hon har gjort med bravur. För tjugo år sedan
köpte hon även det vackra slottet Castello di Semivicoli, som
ligger mellan naturreservatet Maiella och Adriatiska havet.
Slottet från 1600-talet har renoverats men har samtidigt
behållit sin ursprungliga charm. Här kan man övernatta i de
vackra rummen och äta underbar hemlagad mat i den välbevarade matsalen.

En timmes bilfärd från bergen ligger det vackra ljusblå
Adriatiska havet. På vägen dit åker vi förbi ett av regionens
många medeltida slott som är värda ett besök. Castello di
Roccacascalegna byggdes på en klippa, och det ser ut som
om det skulle kunna hasa ner i dalgången vilken sekund som
helst. Det är dramatiskt, kargt och välkomnande på en och
samma gång.
Abruzzos kust är fortfarande oexploaterad. Det är få solstolar och anläggningar om man jämför med andra italienska badorter. I den södra delen av Abruzzo ligger Costa dei
Trabocchi – Traboccokusten. En trabocco är ett slags fiske-
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En trabocco är en före detta fiskeanläggning. I dag är
de flesta omgjorda till restauranger i olika prisklasser.

Abruzzo ligger vid Adriatiska havet och
bjuder på bad och mysiga fiskrestauranger.

”Månen speglar sig havet, medan vi äter färsk fisk till ljudet
av kluckande vågor som slår mot de knotiga träpålarna”
maskin som ser ut som en skranglig brygga som sträcker sig
långt ut i havet.
– De användes som fiskeanläggningar, för invånarna i
Abruzzo var traditionellt jordbrukare och inte fiskare. Så för
att kunna fiska utan att behöva ge sig ut till havs byggde man
de här anläggningarna, berättar Davide Acerra som är ansvarig för regionen Abruzzos vinkonsortium.
I dag är de flesta trabocchi omgjorda till restauranger som
erbjuder fiskmenyer i olika prisklasser. En heter Trabocco Punta
Cavalluccio, och här är det romantiskt så att det förslår. Månen
speglar sig i havet medan vi äter färsk fisk till ljudet av kluckande vågor som slår mot de knotiga träpålarna. Rätt efter rätt
kommer in, medan glasen fylls på med regionens goda rosévin
Cerasuolo di Abruzzo, gjort på druvan montepulciano.

Ett par mil längre söderut precis intill havet ligger den
vackra byn Vasto med sin romerska teater och sitt renässanspalats. Kvällstid fylls stadens mjukt upplysta torg med invånare som söker svalka efter varma sommardagar. Hit
flyttade finska Anita Piipari och öppnade ett litet boutiquehotell med sex rum som heter Palazzo Florio.

– Jag arbetade inom teknikbranschen, men det räckte med
en dag i Vasto för att jag skulle bestämma mig för att lämna
mitt gamla liv, berättar Anita och ler stort.

Hon berättar om den nya vandrings- och cykelleden

längs havet som snart är helt klar. Man har tagit bort den
gamla järnvägen som sträcker sig 40 kilometer längs kusten
från Ortona till San Salvo. Här kan man i dag vandra eller
cykla utan att en endaste bil syns till för att hitta en perfekt
plats vid havet. De före detta stationshusen håller man på att
göra om till små hotell och restauranger, men många är
fortfarande i renoveringsstadiet.
– När du kommer hit får du inte missa Punta Turchino, en
av de vackraste uddarna längs kusten, säger Anita och tillägger att vi bara måste äta områdets paradrätt, brodetto di pesce
di Vasto. Det är en fisksoppa som är så riklig att en portion
skulle kunna räcka till fem personer. Den består helt enkelt av
en tomatbas med hela fiskar och skaldjur som någon verkar ha
slängt i utan att göra livet alltför komplicerat. Men gott är det.
Vi doppar bröd, äter underliga fiskar och njuter av Abruzzos
enkla men förförande vilda skönhet. u
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GUIDE/ABRUZZO

hollistay.com

Rutger ”jönis” Jönåker

som vill
ta ett parti schack?

Glöm proppfulla facebook-grupper!
Här är appen som ger dig ett lokalt socialt
nätverk – där du är, när du är där.
Allt du behöver göra är att ladda ner
Hollistays app, checka in i appen när du
parkerat och vips så ingår du i samma gäng
som alla andra campare på plats.
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Via Papa Pio XII, Montenero
Val Cocchiara
valcocchiararetreat.it/en

CANTINE MUCCI MED FLERA

2. Besök en vingård

Upptäck några av regionens många vingårdar. De är inte jättevana vid besökare så bra
att ringa innan och boka. Några favoriter är
Cantine Mucci, Cantine Fontefico, Valle
Reale och Tenuta i Fauri.

3

5

cantinemucci.com/?lang=en
fontefico.it
vallereale.it/en/mountains.html
tenutaifauri.it

1

ÄTA & DRICKA
REALE

3. Stjärnklart
hos Niko Romito

Niko Romito är självlärd och säger sig vara
förvånad över all uppmärksamhet. Men i dag
har han tre stjärnor i Guide Michelin, och
hans rätter är konstverk som når ända in
i själen.
Contrada Santa Liberata,
Castel di Sangro
nikoromito.com/en

TRABOCCO PUNTA CAVALLUCCIO

4. Romantiska och
skrangliga bryggor

Ät en lång meny med färsk fisk på Trabocco
Punta Cavalluccio. En gång i tiden användes
dessa skrangliga bryggor som fiskeanläggningar, men i dag är de flesta omgjorda till
restauranger. Romantiskt så det förslår.

LA CHIAVE DEI TRABOCCHI

6. Vid havet och
trabocchi-kusten

La Chiave dei Trabocchi ligger vackert strax
intill kusten. Hotellet har restaurang och privat
strand för sina gäster. Utsikten går inte av för
hackor, och det här är en perfekt utgångspunkt
för den som vill besöka regionens vackra kust.
Dubbelrum från 1 100 kronor.
Contrada Portelle, 77,
Marina di San Vito
lachiavedeitrabocchi.it/?lang=en

CASTELLO DI SEMIVICOLI

7. Inåt land nära
vingårdar

Piane Favaro
traboccopuntacavalluccio.it/en

Castello di Semivicoli är ett otroligt vackert
slott från 1700-talet som har rustats upp och
som tillhör en av Abruzzos mest välkända
vinproducenter, Masciarelli. Här finns få rum,
så boka i tid. Dubbelrum från 1 300 kronor.

BO BRA

Via S. Nicola, 24, Casacanditella
castellodisemovicoli.com/en

CASADONNA REALE

5. Lyxigt i kloster

Niko Romito har tre stjärnor i Guide Michelin.
Att äta och bo här är ett minne för livet. Det
är avskalat, vackert och frukosten så fantastisk att man aldrig vill åka härifrån. Dubbelrum från 3 200 kronor.
Contrada Santa Liberata,
Castel di Sangro
nikoromito.com/en

PALAZZO FLORIO

8. Boutiquehotell
i havsstaden Vasto

Finska Anita Piipari öppnade denna juvel till
hotell i kuststaden Vasto 2020. Njut av italienskt folkliv, varmt bemötande och vacker
inredning. Dubbelrum från 2 200 kronor.
Via Santa Maria, 6, Vasto
palazzoflorio.com/welcome
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RESFAKTA

Resa hit: Ryanair
flyger direkt från
Köpenhamn, Stockholm och Göteborg till
Pescara. Det går också
att flyga till Rom och
hyra bil, färden från
Rom tar cirka 2
timmar.
Bästa tiden: Mars–
oktober.
Tidsskillnad: Ingen.
Språk: Italienska.
Valuta: Euro (EUR).
Prisnivå: Billigt, Italien har 61 på Forex
index (Sverige har 100).
Ta dig runt: Cykla, bila
eller vandra.
Bra att veta: Besök
både kust och inland,
avstånden är korta.
Läs mer: abruzzoturismo.it/en
Böcker: ”Lärkorna
i Abruzzo – Italiens
hjärta” av Johan Werkmäster (Carlsson).
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Vi har två killar (3 & 5år) som
letar kompisar. De gillar att
spela fotboll. Nån som känner
igen sig? Finns på plats 139.

N
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Wall
Rutger ”jönis”
Jönåker

Chieti

Här kan man övernatta strax intill en av
Abruzzos tre nationalparker eller följa med
ägaren Eugenio Simioli på rid- eller vandringsturer. Han anordnar även yogakurser,
och det finns även ett spa och meditationsrum.

TIE

för den som vil spela padel.

Pescara

1. Enkelt och
vilt i bergen
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Vi har två killar (3 & 5år) som
letar kompisar. De gillar att
spela fotboll. Nån som känner
igen sig? Finns på plats 139.
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ÖSTERRIKE

SCHWEIZ

LIE

Anna Andersson

SE & GÖRA

ITA

Kolla bubblorna!
Behöver vi säga mer?

