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Beste Italie lovers en vrienden van Casa del Porticato: de 2e Nieuwsbrief van 2015 is hierbij alweer
een feit. De eerste week van April hebben we een tiental dagen ons huis bezocht om het
seizoensklaar te maken. Door de milde winter ziet het huis er prima uit, de buitenplanten hebben
het in de Porticato grotendeels overleefd en ook de vaste buitenplanten leven nog. Onze palm is
onde de last van wat sneeuw hier en daar enigszins geknakt. Begin april was het weer prachtig (rond
de 20 graden en zonnig). De bomen begonnen te knoppen en tijdens ons verblijf kwamen de
fruitbomen in bloei.
Het huis is schoongemaakt en de bedden zijn opgemaakt voor de eerste huurders, die begin mei
zullen arriveren. De weg naar Borgotaro die geblokkeerd was, eigenlijk geheel zo’n 100 meter in het
dal was terechtgekomen , door een aardverschuiving begin 2014, is weer provisorisch hersteld, zodat
de trip naar Borgotaro weer de overzichtelijke 6 kilometer bedraagt in plaats van de 14 kilometer
over de provinciale weg.

Wij wensen onze huurders dit seizoen, alvast een hele fijne vakantie toe in ons huis. We
duimen voor veel mooi weer.

Zoover award in 2014, in het Italiaans en Engels………. Hopelijk ook weer een nieuwe award in 2015!!

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

Onze trip in Maart-April 2015:
De eerste week van April, ons eerste bezoek aan Italie, in het nieuwe seizoen 2015. Het weer
was heerlijk, zonnig en gemiddeld 20 graden…. Echt lentegevoel. We hebben weer genoten
van ons huis, de natuur en het heerlijke italiaanse eten. Dag naar de kust geweest (Levanto)
en een dagje shoppen in Parma. Verder hebben we het binnen- en buitengebeuren in orde
gemaakt voor onze eerste huurders die op 1 of 2 mei zullen arriveren.

Lunch in Levanto aan de kust (veel vis, vooral veel vis)

Met onze hond Bram

Verse homemade Pesto gekocht bij Luigina (Levanto

Het terras van Casa del Porticato wordt in orde gemaakt………

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

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.
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

Tranquilita (rust) op ons terras, met een hapje en een drankje:
Het is heerlijk toeven op ons terras, met prachtig uitzicht over de vallei. De eerste zonnestralen doen
bijzonder goed. Het werd tijd voor wat vitamine D. Een boekje of tijdschrift, een hapje en een drankje
erbij (Crodino of Spritz), maakt het helemaal compleet. Het buiten in het voorjaarszonnetje, nuttigen
van een huisgemaakte lunch is een niet te versmaden verwennerij……..

Zelfgemaakte lunch bij het huis: overheerlijke tomatensalade met bonen en geroosterde Parma ham

Het Huis, Casa del Porticato sfeerfoto’s:

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.

Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor

U kunt nu nog 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/

