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Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato: zie hier de nieuwe 2014 
najaars nieuwsbrief. We lopen weer tegen het einde van het zomerseizoen aan. De laatste 
gasten zijn nu in het huis. Wellicht druppelen er nog wat boekingen binnen in het naseizoen 
voor september, oktober en november, voordat we eind november het huis afsluiten voor 
de winter . Ondanks de slechte zomer in Italië en de economische strubbelingen, was onze 
bezetting dit jaar gelijk aan vorig jaar en het jaar daarvoor. We kijken dus alvast met een 
tevreden blik terug en met een hoopvolle blik vooruit. We hebben weer een aantal tevreden 
bezoekers gehad, die hebben genoten van ons huis en de omgeving en het heerlijke eten in 
de streek. Op Zoover mogen we weer een aantal mooie kwalificaties bijschrijven. Op Zoover 
zijn we voor 2013-2014 alvast gekwalificeerd als het 5e beste vakantiehuis. Nou dat is wel 
iets om trots op te zijn (zie het zoover document verderop in deze nieuwsbrief).. 
 
 

 



De planten bij Casa del Porticato   

  

  

De planten tegen ons huis en op ons terras groeien en bloeien dat het een lieve lust is….  en 

alles in de juiste kleur (behalve de oranje clematis tegen het huis). 



TROTS:  Zoover award:        

Ook in 2014 hebben we weer een Zoover eervol certificaat gekregen en let op als 5e best 

gekwalificeerde huis in Italie uit de bus gekomen. Klik op de link om het certificaat te zien. 

 

 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:   

 

 

 

Paddestoelentijd 

In Borgotaro worden in Augustus de eerste paddenstoelen gevonden: in september(laatste 

en voorlaatste weekend)  is de sagra del funghi (feest van de paddestoelen): 

  

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
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


Tafeltje dekje:  

  
 

  

  

 Prettige “Italiaanse” maaltijden op ons terras…… mooie salades, meloen met prosciuto en 

een espresso met Tiramisu als nagerecht. 



Heerlijke uitzichten vanaf ons terras Casa del Porticato: 

 

 

 

 

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   
 
Ons Gastenboek op de website  

 

 
 
 

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/


Dagje naar Lucca 
Op een kleine anderhalf uur rijden (140 km) van ons huis ligt in Toscane het mooie en oude plaatsje 
Lucca.  Een dagtochtje richting Toscane is via de autostrada goed te doen vanaf Casa del Porticato. 
Lucca is een prachtige stad voor bezienswaardigheden en shopping. 
 

  
 

  
  
 
 
 

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand van najaar 2014 is weer te vinden 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 "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/receptvandemaand.htm
http://www.casadelporticato.com/apps/blog/


 Borgo val di Taro (Borgotaro) antiekmarkt 
 
Gedurende de zomermaanden worden er veel festiviteiten en festivals georganiseerd: ook buiten de 
zomermaanden is er veel te doen in Borgotaro. Bijv. de antiekmarkt, elke 2e zondag van de maand.  
    

  
 

  
 

 



 

Bezoekje aan Chalet Monte Molinatico 

Op 1250 mtr hoogte op de Monte Molinatico (1450 meter), ligt het chalet Molinatico.  

Vanuit dit Chalet zijn prachtige wandelroutes uitgezet, door de imposante wouden en langs 

mooie bergmeertjes. Het chalet is een restaurant (let op niet jet hele jaar open). 

 

 

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/


Luchtplaats 

Onze kleding bewaren we in een van de kelders..... maar het blijkt dat ze dan toch na een 

tijdje wat muffig gaan ruiken.... daar hebben we wat op gevonden: onze auto als luchtplaats. 

 

 

 

Nog wat sfeerbeelden van ons bezoek in augustus 

  



 

  

 

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/

