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Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 
 

Hierbij alweer de nieuwe Casa del Porticato nieuwsbrief.  Begin April is het huis, tijdens ons 

korte bezoek, in orde gemaakt voor een nieuw zomerseizoen.  De winter is niet streng 

geweest dus zowel de planten die hebben overwinterd in de Porticato als onze palm buiten, 

hebben de winter goed overleefd.  Een van de clematissen aan de voorkant tegen de gevel, 

heeft een fikse storm nauwelijks overleefd en hebben we moeten kortwieken. Het water is 

weer aangesloten en het huis is grondig schoongemaakt. Kortom alles is weer gereed voor 

een nieuw en heerlijk zomerseizoen. 

 



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

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

 

 

Wat impressies van ons bezoek begin april voor een lang weekend. Het weer was voor begin 

april al bijzonder mooi. 

 

Op ons terras in het vroege voorjaarszonnetje……. 

  

Heerlijk gegeten bij Pizzeria Mimosa                                           Dagje strand: Sestri Levante 

 

 

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


De Ligurische en Toscaanse kust ligt onder handbereik en kan het doel zijn voor 

verschillende dagtochten. Prachtige kustplaatsen, waar op het strand van de zon genoten 

kan worden en waar u, in de diverse restaurants van een heerlijke lunch met vis kunt 

genieten. De kust is tussen 1 uur en anderhalf uur te bereiken: Bezoek de volgende plaatsen: 

  

Chiavari                                                                                                         Portovenere 

  

Le Cinqueterre                                                                          Sestri Levante 

  

Portofino                                                                                      Portovenere 

 



  
 

 
 

   
 

  
 
Onderweg in Chiavari veel mooie Italiaanse klassiekers, o.a. Fiat, Alfa Romeo en Lancia 



Dicht in de buurt van ons huis op 15 tot 30 minuten afstand, zijn de verschillende prachtige 
kastelen te bezoeken en prachtige plaatsjes zoals Pontremoli , Bedonia, Bardi en Compiano. 
 

   
Pontremoli                                                                                                                      Bardi met kasteel 
 

 
 

Kasteel Compiano 



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

onze webpagina TIPS  

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

Casa del Porticato op LinkedIn  
 

 

 

Alvast een blik op het zomerse terras van Casa del Porticato 

 

Uitzicht vanaf het terras van Casa del Porticato 

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


Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor   

Ons Gastenboek op de website  

 

 

Het eetterras aan de achterkant van Casa del Porticato 

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand van de maand Mei 2014 is weer te vinden 

op onze website. Pannacotta met bosvruchtensaus.   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. 

  

Spaghetti met prugnoli     Spaghetti met Truffel   

            

           

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


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

  

Borgo val di Taro (Borgotaro) 
 
Gedurende de zomermaanden worden er veel festiviteiten en festivals georganiseerd: ook buiten de 
zomermaanden is er veel te doen in Borgotaro. 
 
  

    
 
Rommel en antiekmarkt                         Zomer Carnaval 
 

  
Wandeltochten met eten                                                                                               Borgotaro 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.casadelporticato.com/apps/blog/


 
 
Uitzicht vanaf een terrasje in Sestri Levante 

 
 

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….. Vraag naar de speciale rates voor onze members 
en vrienden en de speciale aanbiedingen voor voorjaar en najaar. 
 

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

Ons NL vakantiehuis Veluwerijck: http://veluwerijck12-com.webs.com/ 

 

 

 

http://www.worldticketcenter.nl/
http://veluwerijck12-com.webs.com/

