
Nieuwbrief       Casa del Porticato        November 2013  

 

Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 

Hierbij alweer de 4e nieuwsbrief, 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 (member) van onze website  

http://www.casadelporticato.com/WEBPROTECT-memberinfo.htm
http://www.casadelporticato.com/WEBPROTECT-memberinfo.htm


 

 

De herfst en de winter staan weer voor de deur: de laatste huurders voor dit afgelopen 

seizoen, zullen Casa del Porticato in november verlaten. In november zullen we het huis voor 

de winter gaan sluiten. De planten naar binnen, de palm afgedekt, de verwarming op 6 

graden en het water afgesloten. Pas in maart 2014 openen we weer voor het nieuwe 

verhuur-seizoen. Inmiddels hebben alweer wat mensen aangegeven, interesse te hebben in 

de huur van ons huis, volgend voorjaar of zomer. Ook zijn er vrienden en kennissen die met 

ons mee willen in mei en in september volgend jaar. 

Dit afgelopen seizoen kwam wat moeizaam op gang, wat het weer betrof. Net als in 

Nederland hield het regenachtige weer en de winterprikkels lang aan. Voor eind mei waren 

de temperaturen ook in Italie veel te laag en regende het veel. Dat hebben we zelf tijdens 

onze bezoeken eind maart en in mei mogen ervaren. Gelukkig was het weer vanaf juni beter, 

ja de zomer was zelfs weer erg warm met af en toe wat uitschieters naar de 40 graden. In 

september hebben we zelf gelukkig 2 prachtige weken kunnen doorbrengen in Italie.  Ook de 

meeste van onze gasten hebben overwegend prachtig weer gehad. 

 

 

Een italiaanse pagina toegevoegd aan onze website:  Klik hier 

 

 

 

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


 

Italie, Bologna: prachtige middeleeuwse stad. 

Bologna is een prachtige stad op slechts anderhalf uur rijden van ons huis Casa del 

Porticato… een goeie keuze voor een dagtrip. Bologna is een levendige studentenstad waar 

je cultuur en bezienswaardigheden kunt combineren met winkelen en heerlijk eten. Door de 

middeleeuwse bouw met veel schaduwrijke galerijen, kan deze stad ook op een warme dag 

prima bezocht worden.     http://www.ilgiornale.nl/2013/verrassende-en-originele-

stedentrips-naar-onontdekt-italie-deel-2-bologna/ 

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand November 2013 is weer te vinden op onze 

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

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. 

 

 Recept van de maand november 2013:  Brasato al Barolo:  rundvlees stoofschotel in rode wijn 

http://www.ilgiornale.nl/2013/verrassende-en-originele-stedentrips-naar-onontdekt-italie-deel-2-bologna/
http://www.ilgiornale.nl/2013/verrassende-en-originele-stedentrips-naar-onontdekt-italie-deel-2-bologna/
http://www.casadelporticato.com/receptvandemaand.htm


Wist u dat er een speciale Facebook pagina bestaat voor Italie liefhebbers en voor Nederlanders 

die in Italie wonen, een Italië passie hebben of Italië vaker bezoeken?  
 

 

Wat is er allemaal te doen in de buurt van ons huis Casa del Porticato?    Klik op:  Dagtrips 

 

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

 

 

Veel huurders hebben ook weer deze afgelopen zomer 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  

https://www.facebook.com/groups/nederlandersinitalie/?hc_location=stream
file:///C:\Users\Gilsd\Documents\Porticato%20huur\Tips%20dagtrips%20casa%20del%20Porticato.pdf
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.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis


 

Het wild in de omgeving van ons huis:  

Wilde zwijnen (cighiale), dassen, herten (Caprioli), sprinkhanen, fazanten en hoenders 

(faraone)  en nog véééél meer. En het mooie is je kunt ze allemaal vanuit het huis aan-

schouwen of onderweg tegenkomen. Vooral ‟s avonds als we terugkomen van het eten, 

krijgen we een aantal van de genoemde dieren regelmatig voor de wielen. Voorzichtig rijden 

is dan het motto. Ook „s ochtends vroeg bij het uitlaten van de hond, zijn we tot groot 

genoegen van onze hond al regelmatig een wild dier tegengekomen. Bram, onze hond heeft 

inmiddels al wel wat respect voor de zwijnen, nadat hij een keer is achterna gezeten door een 

moeder met jonkies, die duidelijk geen zin had in het geblaf en de aanval van onze hond. 

  

  

 

http://www.casadelporticato.com/apps/blog/show/29275291-de-beste-pizza-van-nederland


 

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

 

 

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. 

 

 

Van de blog op onze website: 

 

 

 Een schorpioen in het toilet / washok beneden... gefotografeerd door huurders van ons 

huis.....even schrikken. Gelukkig zijn de schorpioentjes niet echt gevaarlijk. Als je geprikt 

wordt voelt dat als een steek van een wesp... wel lastig, een beetje pijnlijk en niet fijn.   

  

 

https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-Italia/101218453316706?ref=hl
http://www.worldticketcenter.nl/
http://www.casadelporticato.com/apps/blog/


  

 

Restaurants in de buurt van ons huis: 

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

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

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. 

 

  

  

Pizzeria I due Gatti, Borgo val di Taro                                
      

  

 

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

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

