
Nieuwsbrief   Casa del Porticato   December 2013  

 

Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 

Hierbij alweer nieuwe Casa del Porticato nieuwsbrief voor Einde jaar 2013, boordevol 

weetjes over Italie en ons trotse bezit, Casa del Porticato in Borgo val di Taro (Pr), Emilia 

Romagna, Italia. 

 

 

Wordt “member” van onze Casa del Porticato website en blijf actueel op dehoogte van alle 

ontwikkelingen, aanbiedingen en reisadviezen. Word hier lid van onze website:   

 

 

 

http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/login?why=pw&try=1&wp=1&next=WEBPROTECT-memberinfo.htm


 

Terras van Casa del Porticato.....gereed voor alweer een prachtig seizoen en een mooie zonnige dag 

 

 

De laatste huurders voor dit seizoen, hebben ons huis verlaten. Het zag er even naar uit dat 
we huurders zouden krijgen voor kerst en oud/nieuw. Hoewel niet gebruikelijk, kan dat 
natuurlijk. Ons huis is voorzien van centrale verwarming, electrische en houtkachels. Daarbij 
hebben we 'n flinke houtvoorraad aangeschaft, die we onder de Porticato hebben gestapeld.  
 

 

Als er sneeuw valt (wat kan gebeuren), is een auto met winterbanden en sneeuwkettingen 

aan te raden. Een 4wheel drive biedt dan ook uitkomst. De weg naar bovern wordt wel op 

verzoek van de gemeente sneeuwvrij gehouden. Wij zijn zelf een keer na een forse sneeuw-

bui in de winter, met een kleine huur Lancia naar boven gekart. Was geen sinecure.  De 

eerste week van december gaan we zelf naar Borgotaro om ons huis winterklaar te maken. 

Dwz de planten in de porticato / wintertuin, de palm, die buiten staat afgedekt en de 

waterleiding afsluiten en leegmaken, zodat deze niet kan bevriezen. Op naar voorjaar 

2014......  De eerste huurders hebben voor het komende seizoen alweer geboekt en ook voor onszelf 

zullen we binnenkort weer wat weekjes vastleggen: in elk geval in maart wordt het huis weer door 

ons verhuurklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen............ We zien er weer naar uit....... 



 

 

Dagje Parma: prachtige stad op 70 km van ons huis 

 

 

Wat is er allemaal te doen in de buurt van ons huis Casa del Porticato?  Kijk op de PDF  op 

onze webpagina TIPS  

 

 

http://www.casadelporticato.com/tipstricks.htm


   

Pontremoli: prachtig stadje (40km van ons huis): een bezoek zeker meer dan waard.. 



  

Pontolo, de kleine gemeenschap (vlakbij Borgo val di taro), waartoe ook Casa del Porticato behoort  

 

Veel huurders hebben ook weer dit afgelopen seizoen van ons huis kunnen genieten en aan 

de recensies en waarderingen te zien in het gastenboek op onze website en op Zoover en 

Tripadvisor, hebben de gasten het inderdaad erg naar hun zin gehad.  Bestudeer de reacties 

maar eens…… en voeg uw opmerkingen toe als u dat nog niet gedaan heeft. 

Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor   

Ons Gastenboek op de website  

            

Onze fietsende 
gasten, genieten van 
de omgeving van Casa 
del  Porticato.... voor 
geoefende fietsers, 
zijn er veel mooie 
fietsroutes. 

http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis
http://www.flipkey.com/o/480302/
http://www.casadelporticato.com/


  

   

   

In de plaatselijke restaurants, in de buurt: genieten van de simpele maar heerlijke boeren-keuken van de 

Valtaro en west Emilia Romagna 

 

 

Restaurants in de buurt van ons huis: 

Op onze website hebben we een extra pagina toegevoegd met onze 3 favoriete restaurants 

Restaurants in de buurt 

Op deze pagina vindt u ook de links naar Tripadvisor. Daar kunnen voormalige gasten van 

Casa del Porticato deze restaurants waarderen, als ze er gegeten hebben. 

http://www.casadelporticato.com/restaurants.htm


Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand van de maand December 2013 is weer te 

vinden op onze website. Ossehaas in een saus van Balsamico.... ohohoh om de vingers bij af 

te likken, wat een heerlijkheid: Klik op deze pagina op de link voor oudere recepten en u 

krijgt de printversie van het recept op PDF formaat en een verzameling van alle eerdere 

"recepten van de maand" te zien. 

 

Vergeet niet onze Casa del Porticato Facebook pagina te “liken” en te “sharen” ……. 
 

Casa del Porticato op LinkedIn 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Boek hier uw tickets en uw huurauto:   http://www.worldticketcenter.nl/ 
 

Kijk verder op onze membersite hoe u relatief goedkoop ons huis kunt bereiken en in ons huis een 
week of lang weekend kunt verblijven. Hoe u kunt genieten van een zorgeloze vakantieweek of lang 
weekend in ons vakantiehuis Casa del Porticato….. Boek alvast voor een weekend of week voor het 
volgende seizoen. Vraag naar de speciale rates voor onze members en vrienden en de speciale 
aanbiedingen voor voorjaar en najaar. 
 

Van de blog op onze website........... 
Op onze blog zijn onze avonturen te volgen: daarnaast ook interessante Italiaanse info 
 

 Bram, onze hond geniet mee in Italie.... in Casa del Porticato zijn huisdieren toegestaan....... 

 

http://www.casadelporticato.com/receptvandemaand.htm
https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-Italia/101218453316706?ref=hl
http://www.linkedin.com/profile/view?id=298102406&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Acasa%20del%20porticato%2Cidx%3A1-1-1
http://www.worldticketcenter.nl/
http://www.casadelporticato.com/apps/blog/


 

 

 

Enkele kiekjes vanuit de auto richting Borgo val di Taro (6 km van ons huis) 

 
 
 
 

 

  
Saluti, ci vediamo in Italia……. Dio en Raymond 


