
DRYGT EN TIMMES BÅTFÄRD FRÅN NEAPEL ligger ön Ischia. Med sina 
46 kvadratkilometer är ön Neapelgulfens största, tätt följd av Capri 
och Procida. När grekerna inledde kolonisationen av den italienska 
halvön i slutet av 700-talet var Ischia den första platsen de slog sig ner 
på. Numera bor drygt 62 000 personer på ön, vilket ofta överstigs av 
antalet turister – varje år besöker sex miljoner Medelhavsön.

Den vackra naturen, sol och bad lockar förstås, men framförallt 
öns stolthet – de varma termalkällorna. Redan för över tvåtusen år 
sedan vittnade den romerska författaren Cicero om termalbadens 
hälsofrämjande egenskaper. Och att doppa sig i det ”kokande vatten” 
har blivit grundstommen i turistindustrin.

Thérèse Gleisner, personal travel planner på företaget The World 
of Envy (theworldofenvy.com), har märkt ett kraftigt ökat intresse för 
Ischia – och många lockas av öns lugn.
– Flera av våra kunder vill kombinera Capri och Ischia under en 
semester. Capri är livligare och lite mer glamouröst, medan Ischia och 
dess termalbad innebär en avkopplande ”semester i semestern”.

Öns natursköna omgivningar utgjorde fonden till delar av Anthony 
Minghellas trendsättande thriller The Talented Mr. Ripley. Men 
Matt Damon, Jude Law och Gwyneth Paltrow är långtifrån de första 
celebriteter som beträtt ön. Femstjärniga Hotel Regina Isabella i 
Lacco Ameno har öns mest kändisspäckade hotelliggare. Under 
50-talets glansdagar var det här man semestrade om man var någon. 
Richard Burton, Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, William Holden, 
Maria Callas, Alberto Sordi – alla har de njutit av ett tillbakalutat 
jetsetliv på lyxhotellet.

Och att Ischia med sina grönskande kullar, vita sandstränder, 
azurblåa vatten och heta termalbad kommer att locka livsnjutare långt 
efter våra dagar är helt säkert.

NEAPELGULFENS 
JETSETPÄRLA

Ischia utanför Neapels kust har lockat till sig ett 

stjärnklientel ända sedan Ciceros dagar.

Elizabeth Taylor och dåvarande 
maken Richard Burton lägger till 

vid Porto d’Ischia.

Kelly Brooks anländer till Ischia Film Festival iklädd 50-talsklänning med matchande Louis Vuitton-
väska. Mellan den 30 juni och 7 juli i år firar man filmfestival på Ischia för tionde gången.

Helena Christensen är en av dagens kändisar 
som låtit sig lockas av jetsetöns 

soldränkta stränder.
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Proderm är en svensk uppfinning: En mousse som inte försvinner vid bad och 
handdukstorkning och ger ett mycket långvarigt skydd i solen. Även den med 
känslig hy kan nu bli vackert solbrun och njuta av solande. Proderm är fukt-
givande, kladdfri och täpper inte till porerna. Köp på www.proderm.se eller i 
utvalda butiker.

Rekommenderas av hudläkare och Vitiligoförbundet. 

Plötsligt känns 
solkräm omodernt
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