
Verslag Savona 

 We konden vandaag iets langer slapen en scheepten uit om 9:45. Nadien konden we beginnen aan 

de laatste maar ook wel korte stop van onze mooie reis. We begonnen deze dag met de Torre Leon 

Pancaldo, dit is een toren die vlak naast de haven staat. Luisa was de volgende op de planning die ons 

leidde naar het Fortezza del Priamàr. Dit 16de eeuwse fort diende oorspronkelijk als gevangenis. Ook 

al is het bij forten moeilijk om de stijlen van buitenaf te herkennen, had dit fort een Renaissance stijl. 

Jelty vertelde ons nadien over het leven van Guiseppe Garibaldi. Deze man won in het verleden veel 

belangrijke strijden voor Italië en had hierdoor een stanbeeld verdiend. 

Vervolgens was het Yulitza die ons naar het Chiesa Di San Pietro leidde en ons daar een woordje 

uitleg gaf. Het laatste highlight van de voormiddag werd gegidst door Jill. 

Ons eerste uurtje pauze volgde nadien waarin we ineens onze mddagpauze hebben verwerkt. Kitana 

startte de namiddag met “Monumento ai Caduti”, een herdenkingsmonument voor WO1. We zagen 

onze eerste roccoco kerk van Savona die ons werd voorgebracht door Jan. Mirko was up next, met 

De Cattedrale di Nostra Signora. Een van de vele barokke kerken die we tijdens onze reis bezochten, 

maar daarom was het zeker niet minder. 



Het was een zeer mooie kerk met een mooi interieur. Toen we aankwamen bij de laatste gidsbeurt 

van de dag (geleid door Zenzi) kwamen we erachter dat de Capella Sistina uitzonderlijk gesloten was 

en pas opende om 16u in de namiddag terwijl we daar eigenlijk al arriveerden om 12:30. We wilden 

absoluut deze kerk bezoeken dus kregen we vrije tijd tot 16u en spraken we dan opnieuw af aan de 

kerk. Sommige kozen ervoor om even terug te keren naar het schip, terwijl anderen liever in het 

stadje bleven om de andere mooie plekjes te leren kennen. Om 16 arriveerden we dus aan de kerk 

en kregen daar een korte rondleiding van een gids. 

Voldaan keerden we terug naar het schip waar we nadien weer voor de rest van de avond vrij 

kregen. Het was fijn om Savona op een rustige manier te leren kennen na een heel drukke dag in 

Rome. Het was een zeer mooie afsluiter van onze reis. 

Toeristische groeten, 

Michiel en Vincent 

 

  


