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Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato: hierbij de 1e nieuwsbrief 
voor het nieuwe jaar 2015. Allereerst willen we alle Casa del Porticato vrienden een 
gezegend, gelukkig en gezond nieuw jaar toewensen. 
 
De dagen gaan weer lengen en we leven nu alweer voorzichtig naar de lente en het nieuwe 
verhuurseizoen toe. Eind maart zullen we weer afreizen om het huis verhuurklaar te maken 
voor het nieuwe seizoen. Er zijn inmiddels ook al wat periodes verhuurd. We hopen van 
ganser harte dat de zomer in 2015 beter zal zijn in Italie dan afgelopen jaar. In 2014 is er in 
Italie overmatig veel regen gevallen en bleven ook de gemiddelde temperaturen flink achter 
bij de normale gemiddelden, door het jaar heen…….. 
 
We mogen het jaar 2014 afsluiten met een mooie kwalificatie op Zoover. We werden in 2014 
gekwalificeerd als het 5e beste vakantiehuis van Italie wat op Zoover werd beoordeeld. Nou 
dat is wel iets om trots op te zijn.  
 



  

Zoover award in het Italiaans en Engels……….  

 

 

 

 Link 

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

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:   

 

Alle website members en vrienden/kennissen krijgen een korting op het verblijf in Casa del 

Porticato en in ons huis op de Veluwe 

file:///D:/Documents/Porticato%20huur/zoover%202014%20Porticato.pdf
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
file:///D:/Documents/Porticato huur/zoover 2014 Porticato.pdf
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/login?why=pw&try=1&wp=1&next=WEBPROTECT-memberinfo.htm


Onze trip in Oktober: 

De laatste trip van het jaar staat altijd in het teken van het winterklaar maken van ons huis gecombineerd 

natuurlijk met genieten.  Ondanks af en toe wat regen, hebben we ook een aantal mooie dagen gehad met 

temperaturen tussen de 22-24 graden. We zijn zelfs nog een dagje naar de kust geweest: Sestri Levante. Daar 

hebben we nog even met Bram onze hond op het (honden)strand gezeten en op een terrasje buiten geluncht. 

 

Lunch in Sestri Levante 

  

Bram: Pootje baden                                      De temperatuur 



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 

 
 
Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor : wordt bijzonder gewaardeerd. 
 
Ons Gastenboek op de website  

 

Koffie bij Mariella in Bar Firenze (Borgotaro):  
 
Als we boodschappen gaan doen in Borgotaro, is het al een traditie geworden, dat we eerst een 
cappucino of espresso drinken bij onze vriendin Mariella. Mariella is de immer goedlachse uitbaatster 
van Bar Firenze, een klein echt Italiaans barretje in het Centrum van Borgotaro. 
 

  
 
 Mariella van Bar Firenze                                                                                          Overheerlijke koffie 

 

Zie ons laatse Italiaanse recept van de maand op onze website. 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 Italiaanse  "recepten van de maand" te zien. 

      

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

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


Borgo val di Taro (Borgotaro):  Feest van de Kastanjes en Paddenstoelen 
 
In oktober en November  worden er veel festiviteiten en festivals georganiseerd: hierbij een 
impressie van het paddenstoelen en kastanje festival:     
  
 

 
 

  
 
 

 

 



Eten bij Franca van Pizzeria Mimosa in Baselica 

Al eerder hebben we dit leuke kleine familierestaurant genoemd en geroemd. Franca is de 

charmante Italiaanse gastvrouw. Nonna (oma) Aurelia (80 jaar) zwaait de scepter in de keuken en 

zoon Ivan maakt de heerlijke klassieke pizza’s in zijn houtgestookte steenoven. Franca de eigenaresse 

is (hoewel ze geen Nederlands spreekt) uitermate gecharmeerd van de Nederlandse gasten van Casa 

del Porticato. In het restaurant kun je genieten van de typische streekgerechten.  Specialiteiten van 

Aurelia zijn funghi (paddestoelen), Chingiale (stoofschotel van wild zwijn) en ook haar huisgemaakte 

Tiramisu zijn het proeven meer dan waard. Zoals vaker in Italie ontbreekt een menukaart voor de 

restaurantgerechten en vertelt Franca geduldig in het Italiaans het aanbod van de dag. Afhalen 

pizza’s mogelijk. Wij nemen vaak s’avonds een pizza mee voor de lunch op ons terras de dag erna. 

  

Pastaatje bij Pizzeria Mimosa                                                             Cinghiale 

 

Een van onze gasten in omhelzing met Franca                         Ivan de “pizzakoning”  

 

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. 
 

http://www.worldticketcenter.nl/


Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor  

 

Winkelcentrum....... Centro Commerciale Nau  

Net buiten Parma is een modern nieuw winkelcentrum (soort Italiaanse Mall); er zijn vooral veel  

kledingwinkels met veel stuntaanbiedingen. Hier vindt je niet de grote merken, maar vooral de wat 

goedkopere Italiaanse ketens. Het is groots opgezet met kinderparadijs en veel vooral Amerikaans 

georienteerde eetgelegenheden. Volg de borden Ikea:  iets voorbij Ikea (over de snelweg links) vind 

je dit grote winkelcentrum. 

  

  

  

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


Nog wat sfeerbeelden van ons bezoek in oktober 

  

De palm bij ons huis groeit inmiddels flink            Tijd voor en “Spritz”  

  

 Lunch buiten op het terras                                     Het jachtseizoen is open: jagers vlakbij ons huis 

 

U kunt nu boeken voor het seizoen 2015 (1 april 2015- 1 nov 2015) op onze website vindt u de 

beschikbaarheid en het boekingsformulier. Ons huis op de Veluwe is het hele jaar boekbaar. 

 

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

http://www.casadelporticato.com 

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

http://www.casadelporticato.com/
http://veluwerijck12-com.webs.com/

