
Nieuwsbrief   Casa del Porticato      Januari 2014  

 

Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 

Hierbij alweer de nieuwe Casa del Porticato nieuwsbrief. We wensen al onze Casa del 

Porticato vrienden fijne Kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar toe, met veel prettige 

en vooral Italiaanse, vakanties en reizen. 

Deze Nieuwsbrief staat weer boordevol weetjes over Italie en ons trotse bezit, Casa del 

Porticato in Borgo val di Taro (Pr), Emilia Romagna, Italia. 

 

 Zie ook de last minute aanbiedingen voor ons vakantiehuis Veluwerijck 12 in Ermelo: nog 

even een weekje weg in eigen land deze winter? 

http://gilsdio.webs.com 

 

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://gilsdio.webs.com/
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


 

Onze oprijlaan: herfst in de lucht, winterse buien op komst 

 

Ons laatste bezoek in 2013……… 
 

Van 6 t/m 9 december zijn we weer een lang weekend naar ons huis afgereisd, om het huis 
winterklaar te maken.  Na wat vertraging met EasyJet  vanwege de stormachtige wind in Amsterdam, 
zijn we op vrijdagmiddag 6 december op Milaan Malpensa geland. Normaalgesproken reizen we met 
KLM of AllItalia vanaf Schiphol naar Milano Linate, omdat dit vliegveld voor ons wat gunstiger ligt 
zuidelijk van Milaan. EasyJet had echter een mooie aanbieding op Malpensa, zodat we voor deze 
optie kozen (Malpensa ligt echte noord/west van Milaan en betekent ongeveer een halfuur langer 
met de auto).   
 
De Huurauto opgehaald, met upgrade, een nieuwe en ruime Fiat Bravo. Op Milaan Linate onze 
vriendin Yvonne nog even opgepikt, die apart geboekt had en apart met KLM was gevlogen, zonder 
vertraging … en dus enige uren op ons had moeten wachten.  Daarna de altijd saaie autorit van 
anderhalf uur, over de autostrade del Sole.  De rit verliep prima over deze kaarsrechte 6 baans-weg 
door de Povlakte met aan de ene kant vlak boerenlandschap met af en toe wat industriële activiteit 
en aan de andere kant de hogesnelheids spoorlijn van Milaan naar het uiterste puntje van de laars 
van Italie (Reggio Calabria).  Het laatste stukje als je de Appenijnen inrijdt wordt de rit eigenlijk pas 
interessant en afwisselend….. ook omdat we ons huis dan al kunnen ruiken natuurlijk. 
 
In het huis aangekomen, was het met een magere 6 graden, aanzienlijk kouder dan de 12 graden 
buiten. Het gevolg van de koude nachten en voorgaande week, waarin het ’s nachts al 8 graden 
gevroren had.  De kou nestelt zich in de dikke stenen wanden en is weer moeilijk te verdrijven. Dus 
de CV aan en de beide houtkachels, installeren, koffers uitpakken en boodschappen doen.  Op weg 
naar ons favoriete restaurant Mimosa, van onze Italiaanse vrienden (Aurelia, Ivan en Franca), niet ver 
van ons huis een prachtontmoeting met een enorm mannetjeshert met een prachtgewei, die 
onbeweeglijk in de berm van de weg stond en ook stokstijf bleef staan toen we passeerden. 
Indrukwekkend. Teruggekomen was het huis inmiddels op een acceptabele 14 graden. 
 



De dagen erop was het prachtig en zonnig weer en met temperaturen overdag tussen de 14 en 17 
graden, uitzonderlijk.  We hebben ons vermaakt met bezoekjes aan Bedonia (plaatsje vlakbij), waar 
we buiten op een terras hebben gegeten (tot grote verbazing natuurlijk van de Italianen), de jassen 
konden zelfs uit. Daarna een bezoek aan Compiano en aan het kasteel. Aldaar een kersteland en een 
kerstschaap gekocht in een winkeltje met een uiterst vriendelijke en behulpzame uitbaatster.  Op 
zondag zijn we naar de kust gereden naar Chiavari, waar we ook op het terras buiten konden zitten 
en waar een prachtige antiekmarkt aan de gang was (elke 2e zondag van de maand), die zich over het 
hele centrum uitspreidde. In Lavagna nog naar een markt geweest met typische poructen uit de 
omgeving. Kaas gekocht bij Michele Porcari, de plaatselijke kaasboer uit Borgotaro, die daar op de 
markt aanwezig was. Ook een heerlijke zelfgemaakte fudge-achtige chocoladecake gekocht. 
 
Maandag zijn we nog in Borgotaro naar de markt geweest en hebben we het huis opgeruimd, de 
planten binnen gezet in de Porticato, de waterleiding afgesloten en de exotische palm voor het huis 
ingepakt. De verwarming op 5 graden (tegen de vorst) en zijn we zonder oponthoud teruggekeerd 
naar Amsterdam:  dag huis, tot eind maart… duurt maar 3 maanden en wij kijken uit naar een 
prachtige zomer in 2014. 

 

 
 
Castello Compiano 

 
 
Vanaf 2 april 2014 start ons nieuwe verhuurseizoen weer. Verstandig om nu alvast te boeken voor 
een heerlijke Italiaanse vakantie in ons vakantiehuis Casa del Porticato.  Verheugd u er zich al op?  
Wij in elk geval wel! 
 
 

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

Casa del Porticato op LinkedIn  

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


 
 
Zonnig weer en 17 graden in de zon,  in Chiavari 
 

 

 

Herfstlandschap en zicht op Compiano en een strakblauwe hemel…. Prachtweer. 

 

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


 

Heerlijk vertoeven in ons huis …. De houtkachel brandt. 

 

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  

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand van de maand Januari 2014 is weer te 

vinden op onze website. Polpette con Speck, een heerlijk recept van Nonna Aurelia van 

Pizzeria Mimosa in Baselica bij Borgotaro.  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. 

 

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

 

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/


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. 

    

 

Verwennerij door Ivan en Franca,  bij Pizzeria Mimosa (5 kmtrs van ons huis) 

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


    

   

De vele kerstetalages in BorgoTaro 

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. 
 

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

http://www.worldticketcenter.nl/

