Weekprogramma:
Dit weekprogramma bevat mooie highlights voor een goed ingevulde en optimaal ingevulde vakantie en een goeie
balans tussen rust en het bezoeken van leuke en mooie plekken. Zie ook onze tips en tricks voor dagtochten,daar vind
je een uitgebreidere beschrijving van alle genoemde plaatsen en restaurants. Zie ook onze blog en foto’s.
Zaterdag:
Aankomst. Boodschappen doen in Borgotaro (Conad of IN’s supermarkt). Eerste verkenning Borgo val di taro. Avond
eten bij Pizzeria Mimosa in het nabijgelegen (4-5 km) Baselica (zie restaurants). Doe Franca en Ivan de groeten.
Zondag:
Een rustige start en verkennen van de omgeving: tochtje naar het kasteel van Compiano (drankje op het terras van
het kasteel) en binnendoor naar het middeleeuwse kasteel van Bardi (grappige tentoonstelling). Lunch in Bardi bij le
due Spade (de 2 zwaardvissen) in het straatje tegenover de ingang van het kasteel. Terug naar Borgotaro. Namiddag
(18.30 uur)aperitief/ drankje in Borgotaro en s avonds truffel eten bij Vecchio Borgo (vanaf 19.30-20.00 uur)
Maandag:
Ochtend weekmarkt in Borgotaro, drankje (of koffie) op het terras van Bar Firenze en aanschouw de bedrijvigheid.
Eet een heerlijk ijsje van de ijssalon naast bar Firenze of in de winkelstraat…..Middag rust op het terras van Casa del
Porticato. Thuis koken (met groenten en gebraden kip die je op de markt gekocht hebt).
Dinsdag:
Combinatie Parma en omgeving: ochtend naar Parma daarna naar Salsomaggiore Terme of Fontanellato….. je kunt
ook een bezoek brengen aan de kledingoutlet in Fidenza Village (hele dag open). Lunchen kan op al deze plekken.
Let op in Salsomaggiore en Fontanellato zijn de winkels s’middags dicht (open vanaf 16.00 uur). Kan natuurlijk ook
naar Bologna of Lucca: allebei ook geweldige steden.
Woensdag:
Rustdag. Bij het huis, terras. Boekje/tijdschtift lezen, drankje erbij. Als lunch zelf een mooie salade maken met een
glaasje witte wijn. Namiddag (rond 18 uur )winkelen en drankje in Borgotaro. Bij je drankje krijg je (gratis) hapjes.
Pizza eten bij I due Gatti in Borgotaro (19.30 uur): beste pizza in town (die van Mimosa / Ivan zijn ook prima!).
Donderdag:
Dagje kust / Cinqueterre. Rijd naar La Spezia. Neem daar de boot naar Portovenere. Leuk plaatsje. Lunch op het
ronde pleintje bij ristorante I tre Torri (de 3 torens) en vergeet niet een pot verse pesto mee te nemen bij de
pestomaker in het kleine winkelstraatje (kijk hoe pesto gemaakt wordt). S middags kun je nog de boot nemen naar
een plaatsje verderop (Riomaggiore) ….. s avonds de boot terug. Als je liever een echte stranddag hebt zie dan de
suggesties beneden (let op: in het weekend zijn de stranden erg druk!).
Vrijdag: Rustdag bij het huis.
Zaterdag: uitcheck
Andere suggesties voor dagtochten (of mocht je 2 weken blijven):
Bologna en Lucca (beiden anderhalf uur rijden) zijn beiden een dagtocht waard.
Dagje strand, ga dan(dichstbijzijnd) naar San Terenzo of Lerici (bijv Baia Blu) of rijd binnendoor over de passo di 100
croci (de pas van de 100 kruizen is een mooie rit) naar Sestri levante: prachtige plaats met mooie stranden (baia di
silenzio). Ook Levanto en Chiavari zijn geweldige kustplaatsen.
Pisa (kleine anderhalf uur): de scheve toren nog nooit gezien….. ga vroeg want het is altijd erg druk met toeristen.
Loop de stad in, Pisa is een aardig stadje. lunch bij I Santi in de via Santa Maria 71 (straat vanaf de scheve toren) en
bewonder de muurschilderingen van heiligen.
Pontremoli: 40 km van Borgotaro: leuk middeleeuws stadje (zie onze blog en foto’s)
In de zomer zijn er s avonds diverse activiteiten in Borgotaro (muziek, dans etc.)

