
Tips & Tricks: Casa del Porticato,  Poggiolo in Pontolo 37-38, Borgotaro 
Mooie tips voor een mooie vakantie……. in la bella Italia !!               laatste update 22-7-2017 

 
 

Algemeen: 
Welkom in ons Italiaanse vakantiehuis, Casa del Porticato. Wij wensen u een prettig verblijf toe (met veel 
mooi weer).  We zijn trots en zuinig op ons bezit en we delen ons vakantiehuis graag met u. Voelt  u gerust 
thuis, geniet er ten volle van, maar behandel ons eigendom en spullen met respect, als waren het uw eigen 
spullen.  We vertrouwen erop dat u het huis zo achterlaat als u het heeft aangetroffen toen u aankwam (of 
wellicht nog beter  ).  Zorg goed voor ons huis!!  Met dank.  Lees deze tips & tricks tijdens uw verblijf een 
aantal malen door. Print ze uit. 
 

Bereikbaarheid: 
Vanaf de snelweg A15 afslag Borgotaro:  via de provinciale weg. Na een aantal tunnels linksaf richting 
Baselica, over de rivier het bergweggetje op:  houd verder Pontolo aan: bij het kerkje (chiesa) van Pontolo 
rechts steil omhoog en na een kleine kilometer pal voor het stenen gebouwtje rechts het toegangspad op (je 
ziet ons roze huis al liggen).  
 

Basisproducten: 
In het huis zijn altijd een aantal basisproducten standaard aanwezig (bijv. toiletpapier, vuilniszakken, 
schoonmaakmiddelen, koffie, thee, suiker, wijn, kruiden, etc.): gebruik deze spullen gerust, maar vul ze svp 
wel weer aan of laat een vervangbedrag achter in een envelop in de grijze brievenbus.  Laat geen 
bederfelijke waar achter.    
 

Vuilnis: 
Vuilnis kan in gesloten vuilniszakken gedeponeerd worden, in de containers aan de weg bij de ingang/pad 
van Poggiolo. Deze wordt 1 keer per 2-3 weken geleegd. Als de container vol is, staan op de route naar 
Borgotaro nog diverse containers waar vuilnis in gedumpt kan worden. Ook komt u richting Borgotaro een 
flessen-glasbak tegen, waar evt. flessen (ook plastic flessen) gedumpt kunnen worden. Let op:  soms zitten 
er wespen in en rond deze containers. 
 

Centrale verwarming en warm water: 
De verwarmingsketel hangt in de keuken. Linker draaiknop is voor warmwater (op 3-4 zetten). De 2e van 
links is de verwarming, deze kan naar behoeven op de gewenste stand gezet worden.  Er is verder een 
winter en zomerstand (rechterknop).  Houd de ketel zoveel mogelijk op zomerstand (zonnetje) : als u in het 
voor- en najaar wilt stoken, zet hem dan even op de winterstand (ijskristalletje).  Verder kunt u de 
aanwezige elektrische kacheltjes inschakelen. Gas komt uit een grote gastank in de grond, aan de voorkant 
van het huis. Pas op de groene afsluiter, bij het parkeren ! 
Naast de ingang en de witte kast in de woonkamer bevindt zich de thermostaat: draai op de gewenste 
temperatuur en de verwarming slaat aan. Let op: de thermostaat geeft in de winter wat kouder aan dan het 
werkelijk is (door de koude muur).  
 

Houtkachel: 
U kunt als het koud is in het voor- en najaar, de houtkachel (s) stoken.  Aanmaakblokjes, aanmaakhout en 
houtblokken (legno= lenjo) zijn meestal in het huis aanwezig en/of  te verkrijgen bij IJzerhandel  Baudassi 
(Via Caduti del Lavoro).  Richting Borgo val di Taro, na het spoorwegviaductje rechts aanhouden, bocht naar 
rechts, na 500 mtr. aan de rechterkant in een loodsachtige ruimte. Leeg met regelmaat de aslade (dit kan 
buiten op het gras). 
 

Keuken: 
De eetkeuken heeft een grote 8 persoons eettafel: tafelkleden voor binnen en buiten alsmede placemats, 
zijn te vinden op of  in het ladenkastje onder het koffiezet apparaat of onder het keukenblok.  In de keuken 
bevindt zich verder een afwasmachine, oven, koelkast , vrieskast en diverse elektrische apparaten (zoals 
sinaasappelpers, koffiezetter, espressomachine en waterkoker). In de laden staan de pannen en het bestek.  
Het servies in de servieskast en glaswerk in de keukenkastjes. 
 

Zorg dat de ijskast niet hoger staat dan stand 1 of 2 (vanwege snelle en overtollige ijsvorming in de vriezer 
bij warm weer: doe de deur van de vriezer kort open en steeds goed dicht. Kijk of de rubberrand goed zit in 
de vaatwasser (als hij wat loslaat, zorgt dat namelijk voor water in de keuken). 



 

Pannen: 
Pannen bevinden zich in de onderste lade van de aanrecht en in een van de keukenkastjes. 
Maak de wokpan goed droog (en vet evt. in met wat olie na gebruik): deze pan is namelijk van ijzer en gaat 
roesten. 
 

Badkamer: 
In de badkamer vind je naast het toilet en wastafelmeubel ook een douche en een bubbelbad. Zorg voor het 
bubbelen dat de spuiters onder water staan. Warm water duurt een minuut of 2. Zet dus bij het tanden 
poetsen alvast de warme kraan aan. Geduld : uiteindelijk wordt ie warm.  De douche is gemaakt voor kleine 
Italianen. Als je als Nederlander van 1.90 mtr wilt douchen moet je dus iets door de knieeen.  Tip, douchen 
in het bad kan natuurlijk  
ook.  De badkamer is ruim voorzien van dikke badhanddoeken. Een klein toilet vind je beneden bij het 
buitengebeuren in dezelfde ruimte waar de wasmachine en droger staat. 
 

Kelders: 
De kelder aan de voorkant (bruine deur links met het trapje naar beneden, als je voor het huis staat) wordt 
gebruikt voor opslag van de terrasspullen (ligbedden, parasols e.d.) en de spullen van de eigenaars.  Bij 
binnenkomst rechtsaf, zit het lichtknopje aan de linkerkant om de hoek.  Deze kelder wordt  tussen 2016 en 
2020 (buiten het toeristenseizoen) opgeknapt: raam, deur, betonnen vloer, stucwerk en tegelvloer.  Er zal in 
de winter van 2020-2021 een extra slaapruimte en badkamer gerealiseerd worden (geen haast want er is al 
ruimte zat). 
De ingang van de kelder aan de achterkant zit onder het achterbalkon. In deze kelder is verder niks te 
vinden. Het doel is om deze kelder s in de toekomst op te knappen  (vloer met tegels, stucwerk, ramen, 
deuren,  e.d.). 
 

Koffiezet apparaat/espressomachine: 
Kijk of er voldoende water zit in het reservoir rechts (anders hele reservoir naar voren trekken en vullen). 
Koffiebonen bijvullen in het klepje links bovenop. Oude koffie (drab) verwijderen en het lekbakje 
schoonmaken,  gaat door het openen van het apparaat linksvoor.  (naar voren trekken van het spuitstuk en 
lekbak). Als het apparaat gedurende de dag blijft aanstaan, zal hij zichzelf regelmatig schoonmaken en even 
aanslaan. U kunt kiezen tussen koffiebonen (linker bovenvak) en gemalen koffie (in het bakje met klepje 
midden bovenop): koffiebonen (en zelf malen) is natuurlijk lekkerder.  Als je het apparaat aanzet, zet er dan 
een kopje onder, hij spoelt dan namelijk eerst schoon. In het laden-kastje onder het apparaat bevindt zich 
een instructieboekje en spul om te ontkalken. Als dit allemaal te ingewikkeld is, bevindt zich in de keuken 
ook een gewoon koffiezetapparaat.  Vergeet niet regelmatig de koffiedrab te verwijderen (zeker voordat u 
weggaat) en het apparaat goed schoon te maken, deze gaat anders schimmelen.  Als het apparaat weigert  
en een rood indicatorlampje brandt, wil dat zeggen dat er geen water in zit, geen koffie, of dat het apparaat 
moet worden schoongemaakt (koffiedrab verwijderen). Als het apparaat een tijdje niet is gebruikt brandt er 
links een controlelampje:  het apparaat dient dan even doorgespoeld te worden.  Een knipperend rood 
lichtje wil zeggen ontkalken: het kan zijn dat dat lichtje blijft knipperen: negeren!! 
 

Melk voor de cappucino: even in een pannetje opzetten en opkloppen met de schuimklopper (in de 
middelste  keukenla): dit is eenvoudiger en sneller dan het stoomtuitje op het apparaat te gebruiken(duurt 
namelijk even voor er druk is opgebouwd en schoonmaken is een crime!).  Maak het kloppertje steeds 
onder de kraan schoon na gebruik……… niets is zo vies als oude hard geworden melk dat is achtergebleven in 
het kloppertje (en moeilijk schoon te krijgen)….…..en nogmaals als dit te ingewikkeld is, is er natuurlijk ook 
een gewoon koffiezetapparaat aanwezig. 
 

Gasstel: 
Het gasstel heeft een zelfontsteker: indrukken, opendraaien en een paar seconden (en een aantal kliks) 
vasthouden. Als er geen gas uitkomt, controleer dan of het gaskraantje onderin het aanrechtkastje open 
staat. (in de lengterichting van de gasleiding). Als ie een tijdje niet gebruikt is, duurt het sowieso even 
voordat er gas komt (zelfontsteker een tijdje ingedrukt houden en laten klikken): of even met de aansteker 
aansteken.  Als u het vermoeden heeft dat het gas op raakt of al op is, waarschuw ons dan op 
+31654671171. De gastank wordt dan weer zo snel mogelijk gevuld.  Dit wordt wel met regelmaat 
gecontroleerd door Giovanni onze huismeester.  De gastank is aan de voorkant van het huis met de groene 



afsluiter: onder de deksel zit het vulventiel en een indicator: als deze  op 100 (liter) staat moet ie onderhand 
worden bijgevuld: er gaat ongeveer 1000 liter vloeibaar gas in de tank. 
 

Gas: 
Ben zuinig met het gas, gebruik om water te koken de waterkoker.  Als het huis wat killig is,  zijn er in huis 2-
3 elektrische kacheltjes aanwezig, daar kunt u de grootste kou in het najaar of vroege voorjaar (rechter 
schuifje/rolletje naar voren halen),  mee weghalen. Ook kunt u natuurlijk de houtkachel  gebruiken. 
Het gas heeft een flinke calorische waarde. 
 

Water: 
Het water uit de kraan is goed drinkbaar en is zelfs erg lekker (bergwater).  Laat bij warm weer en als het 
huis een tijdje leeg heeft gestaan, de douche even 5 minuten warm doorlopen (ivm legionella).  Paola, de 
schoonmaakster, zal dit ook met regelmaat doen tussen de verhuurperioden in. Bij lange droogte en warm 
weer komt het regelmatig voor dat water op rantsoen gaat: het kan dan zijn dat er dagelijks een tijdlang 
geen water beschikbaar is. Daarom is het verstandig om elke dag een emmer vers water te vullen en/of 
flessen water in voorraad te hebben. Standaard is er flessenwater aanwezig; bij gebruik graag aanvullen. 
 
Trapje badkamer: 
Het trapje naar de badkamer, met de houten treden,  kan wat glad zijn, pas daarom op (vooral op sokken).  
Doe ook voorzichtig op de andere trappen: de marmeren trap in het trappenhuis (porticato) is wat steil. Op 
de overloop bevindt zich een nachtlampje voor extra veiligheid. Het lampje heeft 3 standen (door aan de 
ring te draaien):  uit, draai naar rechts 1e klik: lampje gaat aan als het donker is. 2e klik naar rechts, lampje 
continue aan. 
 

Slaapkamers: 
De slaapkamers zijn genummerd 1, 2 en 3. Slaapkamer 1 aan de voorkant heeft een matrimoniale: een groot 
bed van 1.80 breed. Dit is de rustigste slaapkamer. Slaapkamer 2 heeft twee twijfelaars van elk 1.20 mtr 
breed en de kleinste kamer, slaapkamer 3 heeft 2  eenpersoonsbedden.  Omdat de maten van het 
beddengoed per slaapkamer verschilt, is het meeste beddengoed genummerd met 1, 2 of 3 gelijk aan de 
slaapkamernummers.  Als je na de verhuurperiode het beddengoed wast en de bedden weer opmaakt, dan 
berekenen we geen linnengoed kosten. Let er dan wel op dat het juiste beddengoed weer in de juiste 
slaapkamer en op het juiste bed terechtkomt. Tip: hang na het wassen het beddengoed dubbel over een 
deur: dan hoeft het niet gestreken te worden. Als je geen tijd/ zin hebt om te wassen en de bedden weer op 
te maken, laat dan het geld voor linnengoed zoals op de website vermeld achter in een envelop in de grijze 
brievenbus aan het huis. Ditzelfde geldt voor de schoonmaak. Het huis schoon achterlaten scheelt je de 
schoonmaakkosten. Niet schoongemaakt, geeft niet, laat dan het schoonmaakgeld voor onze 
schoonmaakster achter in een envelop in de grijze brievenbus. De kosten staan vermeld op de website en 
zie ook hier het hoofdstukje: “eindschoonmaak”. 
In slaapkamer 2 aan de achterkant hoor je soms ver weg het geluid van de trein en de provinciale weg, 
beneden in het dal. Het is wel de koelste kamer. 
 

Televisie: 
De televisie boven in de slaapkamer heeft een DVD speler. De dvd gaat rechts aan de achterkant erin (de 
laserkant aan de voorkant/ plaatje , foto achterkant). Er liggen een aantal Italiaanse films om in de sferen te 
komen. De TV kan worden aangezet middels een klein zwart knopje (goed verborgen) in het midden aan de 
achterkant. Mocht er geen nederlandse ondertiteling verschijnen, druk dan op het knopje rechtsonder op 
de afstandbediening.  
TV woonkamer: op dit moment kunnen met de paraboolantenne en decoder op de TV in de woonkamer, 
alle Nederlandse, maar ook  engelse, duitse en andere zenders worden ontvangen. Als de TV zegt nessun 
signale” betekend dat , geen signaal.    Dit is meestal tijdelijk. Bij veel wind/storm is de beeldkwaliteit wat 
slechter. Op de afstandbediening zit een knopje waar je kunt kiezen voor DvD.  Zet de TV aan met de kleine 
afstandsbediening en kies de kanalen met de grotere afstandbediening van het andere kastje (schotel, canal 
digitaal). Mocht per ongeluk bij verkeerd gebruik van de verkeerde afstandbediening de zaak ontregeld zijn, 
trek dan de stekker eruit en opnieuw erin. Wacht totdat op t kastje van Canal Digitaal weer cijfers 
verschijnen in het blauw, dan kan de TV weer aan en zou hij het weer gewoon moeten doen. Dus aan en uit 
via de kleine LG afstandbediening en dan kanalen kiezen via de grote afstandbediening van het Canal 
Digitaal kastje. 
 



Informatie omgeving: 
Een boek met informatie over de omgeving, ligt in de bovenste lade van de ladenkast in de woonkamer. Als 
je zelf zaken tegenkomt, neem folders en kaartjes  mee voor ons informatieboek. Ook zijn er boekjes met 
info over Parma , Cinqueterre, Toscane en Noord Italië aanwezig, alsmede een Italiaans - Nederlands en 
Nederlands - Italiaans woordenboek. Er bevinden zich in het huis veel (Nederlandse) tijdschriften met 
Italiaanse info.  Een kleine bibliotheek van boeken is er ook, van voornamelijk Italiaanse schrijvers, of 
schrijvers die over Italië schrijven (in het nederlands). 
 

Lampen, batterijen, schrijfwaar, eerste hulpmiddelen en andere praktische zaken: 
Zijn ook te vinden in deze ladekast. Als het licht uitvalt en voor buiten, hangt er in het trappenhuis en in de 
sleutelkluis, een zaklantaarn.  Kaarsen zijn te vinden in het ladenkastje onder het espresso-apparaat. 
 

Sleutels: 
Sleutels om toegang tot het huis te krijgen bevinden zich in de sleutelkluis. Deze kunt u vinden in de 
electrakast van Enel die links in de hoek van de onderdoorgang hangt. Het zwarte kapje verwijderen.  De 
kluis is alleen te openen en te sluiten met de door u ontvangen code. Druk op “clear” (schuifje naar 
beneden), code invoeren en “open” (schuifje naar beneden).  Om te sluiten:  druk weer op clear, code en 
open. Om ’s avonds bij te lichten, hangt er ook een zaklantaarn in deze kast. De persoonlijke code van de 
sleutelkluis ontvangt u bij uw boekingsbevestiging. Doe bij vertrek de sleutel weer in de kluis: noodzakelijk 
voor de volgende huurders. 
 

Grote kast in de kamer: 
In deze kast kun je jassen ophangen: de linker deur sluit wat ingewikkeld met een palletje en gaat wat 
ingewikkeld open middels datzelfde palletje (bij de uitsparing in de deur) in het midden aan de binnenkant 
van de deur (naar je toe trekken). 
 

Schoonmaken en schoon houden: 
Voor schoonmaken is er een stofzuiger en een emmer/mop.  Zuig en mop aub af en toe, zodat het huis 
schoon blijft en niet vervuilt. De omgeving is (zoals vaak in zonnige streken)  redelijk stoffig, zeker als het 
droog weer is. 
Mocht u tussendoor een extra schoonmaakbeurt willen voor het huis, laat dat ons dan even weten, dan 
waarschuwen we Paola (de kosten voor een grote schoonmaakbeurt is 15 euro per uur, gemiddeld 4-5 uren 
afhankelijk wat ze moet doen, te betalen aan Paola). Ook als u op het einde van uw vakantie geen tijd heeft 
om schoon te maken, laat dan het schoonmaakbedrag in een envelop achter voor Paola.  
 * Cleaning-costs + linens:  -2 persons: 55 euro  /  3-4 persons: 65 euro  /  5-6 persons: 75 euro     These costs will not be 
charged if you clean the house and make up the beds. Children up until 6 years are not calculated. 

We zitten op het platteland, dus dode insecten liggen er vaak weer binnen 2 dagen (zeker in de Porticato). 
Deuren dichthouden en ramen alleen open met de luiken gesloten. 
 
Veiligheid: 
Zorg dat je bij het verlaten van de woning de deuren goed afsluit en bij wat langere afwezigheid ook de 
luiken sluit. Voor de veiligheid, maar het huis blijft dan ook in de zomer lekker koel. …. En de sleutels weer in 
de sleutelkuis op dezelfde manier. 
 

Terras: 
Ligbedden (4), ligstoelen (3), Strandstoelen (2),  parasols, terrastafeltjes e.d. kun je vinden in de kelder aan 
de voorkant. Zorg dat deze droog blijven (bij regen dus binnen, in de voorste kelder of onder de overdekte 
doorgang). Bij het einde van uw vakantie svp opbergen in de voorste kelder.  Voor op het terras is er plastic 
glaswerk  (en een rond dienblad) aanwezig.  Pas op met de parasol:  soms is er teveel wind (voordat je het 
weet vliegt ie in het rond). Ook is er een hangmat aanwezig, die kan opgehangen worden tussen de 2 bomen 
langs het terras (met kettinkjes).  Ook voorzichtig als je bij regen de parasol in de overdekte doorgang 
plaatst; daar hangt een glazen lamp (deze is al een keer stukgestoten met de parasol). 
 

Naar Borgotaro (Borgo val di Taro): 
Ga linksaf bij de ingang (aan het einde van het toegangs grintweggetje)van Poggiolo: de berg af. Beneden 
aan de berg linksaf richting Borgo val di Taro (straatnaam: via Pieve). Onderweg kom je 3 grote 
aardverschuivingen (Frane) tegen. De eerste is van 2009, de tweede van 2011 en de laatste grote 
aardverschuiving is van winter 2014. De weg is op deze plekken opnieuw en provisorisch gemaakt.  Totaal is 
het zo’n 6 km naar Borgotaro. Pas op het wegdek is niet overal even goed (veel gaten). Onder het 



spoorviaduct door en dan links aanhouden, weg blijven volgen tot de rotonde: rechtsaf brug over (linksaf of 
rechtsaf) en je bent in het centrum van Borgotaro. Er zijn gasten die te voet zijn gegaan naar Borgotaro, dan 
ben je vanaf het huis tot het centrum 2 uur onderweg. Wij raden aan met de auto te gaan , tenzij u 
supersportief en in goeie conditie bent.  Fietsend kan natuurlijk ook. Pas op bergop valt niet mee. 
 

Stoppenkast / elektra: 
In het trappenhuis (porticato) bevindt  zich een van  de stoppenkasten. De andere stoppenkast bevindt zich 
in de Enel kast in de onderdoorgang (naast de sleutelkluis).  Bij uitval electriciteit deze electra kasten 
controleren  en eventueel resetten.  In Italie heb je een gelimiteerde hoeveelheid kilowatt, daardoor is het 
mogelijk dat als je            ’s avonds naast verlichting en TV, de wasmachine en/of wasdroger gebruikt, de 
capacitieit onvoldoende is. Was daarom overdag en droog zoveel mogelijk in de buitenlucht. Wasmachine 
en droger nooit tegelijk gebruiken. Droger, oven en electrische verwarmingsapparaten zijn ook een “killing” 
combinatie…… Inmiddels  is de capaciteit van de elektra van 3 kilowatt naar 5 kilowatt verhoogd. Dat geeft 
ietsje meer lucht ….ahum….. stroom!! Als de stroom uitslaat,  schakel dan wat apparaten uit en reset de 
hoofdschakelaar in het electrakastje….. 
 

Meubilair:  Laat het meubilair en alle spullen s.v.p. op hun oorspronkelijke plaats.  
 

Planten:  
Vergeet niet de planten water te geven bij droogte (ook bij aankomst en vertrek). Er is een lange waterslang 
aanwezig. Voor het huis is een put waar de slang is aangesloten:  bij de aansluiting het zwarte kraantje een 
kwartslag draaien om de waterkraan open te zetten. Aan het einde van de slang kun je de watertoevoer 
regelen.  Dank voor het verzorgen!!   Geef de planten  water als ze NIET vol in de zon staan, dus liefst na 
zonsondergang of s ochtends vroeg, want anders verbranden ze:  dus ‘s ochtends vroeg, of s’ avonds als de 
zon weg is. 
 

De planten die water behoeven zijn: tegen de voorkant van het huis (links naast  de onderdoorgang) staan  
clematissen. Aan beide zijden van de garagedeur staan ook 2 clematissen.  In de potten aan de voorkant en 
evt. achterkant staan planten (achterkant ton met kruiden).  Naast de kelderingang voorkant staat een 
oranje clematis en oleanders. Oude bloemetjes en bruine blaadjes verwijderen van de geraniums op het 
terras, hoeft niet, mag wel! Komt de bloei ten goede!   De gemetselde stenen bloembakken met o.a. 
oleanders en jonge palmen. Op de oude stenen terrasmuur aan de voorkant van het huis, hebben we 
rotsplantjes geplant. Voorzichtig. Vergeet ook niet onze palmen, waarop we nogal trots zijn te 
bewateren……. Ze mogen nog wat groeien!!  De gele waterslang aan de voorkant is lang genoeg om alles aan 
de voor- en achterkant te bereiken.  Aan de achterkant staat een oude wijnton met wat kruiden: gebruik 
deze gerust (roosmarijn en salie). 
 

Buren: 
Het huis rechts (aan de achterkant) van Casa del Porticato, met de grote stenen is het permanente huis van 
een jong stel (hij heet Marco, zij heet Francesca, met dochtertje Matilda). Het witte huis links is van een 
Italiaans ouder echtpaar uit Parma, wat meestal alleen zomers (tijdens vakantie) in de weekends aanwezig is 
om de fruitbomen en druiven aan de achterkant te verzorgen. Het grauwwitte huis helemaal links is het huis 
van Sergio (vriendelijke oudere man met grote snor). Het huis is momenteel verhuurd aan een jong stel met 
hond genaamd  Luna (hun zoontjes heten Lorenzo en Gabriele; Lorenzo groet je altijd vriendelijk met Ciao, 
bene? (Hallo gat het goed? Wij beantwoorden dat altijd met si bene Lorenzo e tu (en jij?), De vader heet 
Francesco):   Ook het hoger gelegen huis rechts aan de voorkant (met poort en garagedeur), wordt 
nauwelijks gebruikt (en is te koop).  Het zijn 2e huizen van mensen die elders wonen. Over het algemeen is 
het dus erg rustig. De buren zijn erg vriendelijk. Geluid is er af en toe van een blaffende hond uit de verte, de 
krekels en gezoem van een insect, werkgeluiden van een boerderij uit de buurt of een verdwaalde koekoek, 
komt ook voor: op zondag luiden de kerkklokken van de nabijgelegen kerk van Pontolo).  Het geruis op de 
achtergrond is een riviertje dat van de berg af komt.  Aan de achterkant (bij open ramen) hoor je soms ver 
weg diep in het dal de weg die daar loopt en de trein die daar rijdt. Ben vriendelijk tegen de buren en 
voorkom overlast.  Parkeer je auto op onze eigen grond en niet op de oprit van de buren. De metalen 
garagedeur op onze grond is van de buren, maar de garage wordt niet gebruikt.  S’ nachts kan het zijn dat je 
aan de achterkant smakkende geluiden hoort  (en soms geruzie), dat zijn zwijnen die zich tegoed doen aan 
de afgevallen appels en noten (van de bomen aan de achterkant). Bekijk vanaf het zonneterras van een 
afstand, hoe een eenvoudig Italiaans gezin leeft…… 
 



Buitendouche: 
De gele tuinslang kan aan de buitendouche worden geklikt (even door de aquastop  heendrukken: dus flink 
duwen voor de klik)…. Verfrissend als het warm is.  Als je de slang in de schaduw houdt blijft het water koel: 
ligt de slang in de zon,  dan krijg je eerst warm water….. de douche staat ook in de voorste kelder. 
 

Bedden: 
De springbox bedden worden op zijn Italiaans opgemaakt: zomers alleen met een laken en deksprei.  In het 
najaar, voorjaar en winter kunnen naargelang de koude, het enkele of dubbele  dekbed gebruikt worden. 
Het dekbed kan tussen het laken en deksprei gebruikt worden of in een dekbedhoes.  Zowel lakens als 
dekbedhoezen zijn aanwezig.  In elke slaapkamer is het beddengoed te vinden wat bij die specifieke 
slaapkamer hoort, in een van de lades in de aanwezige kast.  Het wordt bijzonder gewaardeerd als  de 
bedden (beddengoed gewassen en gestreken) bij het verlaten van het huis weer mooi worden opgemaakt. 
We hoeven deze service dan ook niet extra te berekenen. Je zult merken dat we niet hebben gezuinigd op 
de kwaliteit van de bedden (lees ook de revies op Zoover) 
 

Slaapkamers: 
In de kasten op elke slaapkamer, vindt u het beddengoed dat bij de bestreffende slaapkamer en specifieke 
bed-maten past. Zorg ervoor dat het juiste beddengoed in de juiste slaapkamer blijft en evt. weer 
terechtkomt na een wasbeurt. 
 

Stekkers en stopcontacten: 
De meeste Nederlandse stekkers passen niet in de Italiaanse stopcontacten, daarom zijn er door het hele 
huis aangepaste adapters /verloopstekkers te vinden.  
 

Internet: 
Boven op de overloop is de vaste internet aansluiting. U kunt hier met uw laptop inloggen. De WIFI 
aansluiting heeft als  password:  pontolo37.  Door de enorme dikke muren reikt het Wifi signaal niet heel 
ver:  in de woonkamer en aan de voorkant buiten is internetverkeer mogelijk.  Met een dongel is buiten ook 
beperkt internet mogelijk. De mobiele  telefoonontvangst is (binnen) echter niet optimaal.  Natuurlijk is de 
ontvangst op de overloop/werkkamer prima. 
 

Benedentoilet en wasruimte: 
Let op, het slot is aan de binnenkant dichtgeplakt, zodat de sleutel niet aan de binnenkant in het slot kan 
worden gestoken. De deur kan wel met het haakje aan de binnenkant worden gesloten als je gebruik maakt 
van het toilet (de deur is van buiten sowieso niet toegankelijk, als ie dicht is). ……Het is namelijk al gebeurd, 
dat de sleutel aan de binnenkant zat, de deur werd dichtgetrokken, en niet meer van buitenaf met een 
sleutel te openen was. De raam moest worden ingegooid om de deur weer te kunnen openen…….. Italiaanse 
“ slimme “ oplossingen en zwaar over nagedacht, zullen we maar zeggen… .  Niet dus…… (let op: heel 
kleine kinderen, kunnen zich gemakkelijk binnensluiten).  Als je de sleutel mee naar binnen neemt, vergeet 
hem dan niet weer mee naar buiten te nemen: als je hem op de wastafel laat liggen en je trekt de deur 
dicht, heb je hetzelfde probleem. 
 

Toilet: 
Om verstopping te voorkomen, gooi  beslist geen maandverband of hygiënische doekjes in het toilet!! 
Ontstoppen kost 400 euro. 
 

Eigenaars: 
In het huis kunt u levensmiddelen en andere zaken (schoonmaakmiddelen e.d.) van de eigenaars 
terugvinden: u mag deze spullen gebruiken, maar gelieve deze gebruikte spullen te vervangen cq aan te 
vullen of eventueel na de huurperiode een bedragje achter te laten in een envelop in de grijze 
buitenbrievenbus voor de gebruikte spullen. 
 

Engels, Frans  en Italiaans:   In de omgeving wordt nauwelijks Engels gesproken. Maak dus gebruik van de 
diverse boekjes, die in het huis aanwezig zijn. Frans wordt wel hier en daar een beetje gesproken. 
 

Slangen (bici): 
In de omgeving komen slangen voor. De meesten zijn onschuldig. Deze zien er aalachtig uit en zijn snel.  Pas 
echter op voor giftige adders (viperi). Deze zijn wat groter en langzamer en hebben een driehoekige kop. In 
aanval (als ze zich bedreigd voelen), rollen ze zich op en richten hun kop op om aan te vallen en te bijten. Bij 



een slangenbeet is het zaak je zo snel mogelijk op de eerste hulp van het ziekenhuis in Borgotaro te melden 
(staat aangegeven vanaf het centrum van Borgotaro).  Begeef je niet met je slippers in het hoge gras of in 
dor kreupelhout. ’s Nachts en ’s avonds kunnen ze ook op de weg en (warme) stenen te vinden zijn, let dus 
op bij nachtelijke wandelingen.  Houd de wc deur op de begane grond zoveel mogelijk dicht. Je schrikt zo als 
je op het toilet zit en er kronkelt een slangetje (of hagedis) uit het wasgoed……  Geen angst, je ziet ze hoogst 
zelden want slangen zijn bijzonder schuw en meestal zijn ze niet giftig, maar het kan voorkomen….  Er zijn 
altijd wel veel hagedissen in de omgeving van het huis.  Pas ook op voor de enorme hoornaars (calabroni): 
grote wespen tot wel 5-6 cm groot. Je ziet ze heel af en toe. Italiaanse boeren zijn doodsbang voor deze 
wespen, die soms nesten maken op het land. Als ze gestoord worden bij bijv. ploegen etc. worden ze 
agressief.  Ziekenhuisopname na steken van deze wesp zijn geen uitzondering. Geruststelling ik heb er maar 
een paar keer een gezien in al die jaren dat we ons huis hebben. 
 

Zwijnen en herten (wild): 
In het dal aan de achterkant stroomt een riviertje, dit is de drinkplaats voor wilde zwijnen en herten. Soms 
zijn deze te spotten of te horen. Vooral in het voorjaar als er jongen zijn en weinig voedsel, kunnen de 
zwijnen soms redelijk dichtbij het huis komen. In principe zijn ze mensenschuw, maar als ze jongen hebben, 
kunnen ze agressief zijn.  In de zomer is door de begroeing het riviertje niet te zien en dus ook de dieren 
meestal niet. Rond het huis hebben we al wel eens haren van de zwijnen aangetroffen en ze ’s nachts ook 
gehoord (aan de achterkant komen ze soms onder de notenboom en fruitbomen eten).  Ze kunnen dus heel 
dichtbij rondstruinen. 
 

Chingiale (sjing-giale=wild zwijn) is heerlijk vlees en kun je eten bij Pizzeria trattoria Mimosa in Baselica (zie) 
in de oude pastorie van de kerk.   
 

Wolven komen in de omgeving, over het algemeen wat hoger in de bergen en in wat meer afgelegen 
gebieden voor, maar zijn enorm mensenschuw. Ze zijn soms wel een plaag voor de boeren, omdat ze vee 
aanvallen.  Grote roofvogels komen ook voor (pas op uw chihuahua….. er zijn namelijk verhalen 
bekend…….). Er is er ooit een gesignaleerd in de buurt van ons huis. 
 

Herten kun je regelmatig tegenkomen. Dassen, fazanten en parel- en korhoenders hebben we ook al gespot. 
Faraona (parelhoen) is trouwens ook een overheerlijk gerecht, wat je bij Mimosa en ook in sommige andere 
restaurants kunt eten. 
 

Andere dieren en beestenboel: 
We hebben al diverse mooie  dieren gespot in de nabijheid van ons huis: dassen, vossen, enorme padden, 
schorpioenen, kwartels, steenarend, fazanten, parelhoen, kwartel s, uilen en andere fraaie vogels.  Pas op 
voor de schorpioentjes, in pricipe zijn ze niet gevaarlijk, maar een steek voelt als een wespensteek  (pijnlijk 
en ongemakkelijk).  Schorpioentje in huis: verwijderen met een glas en kartonnetje. 
 

Uit eten algemeen: 
De meeste restaurants in de omgeving hebben een originele steen/houtoven: je kunt dus overal perfecte 
pizza’s eten. Let op, je bestelt pizza met dikke (brood) bodem (alta) of met dunne krokante bodem (sottile= 
sotielu of bassa).  De meeste restaurants hebben echter ook “ristorante”, dus een uitgebreidere kaart .  Als 
je pizza gaat eten, ben je inclusief wijn, water en koffie en evt. dessert, ongeveer rond de 15 euro kwijt per 
persoon.  Uitgebreid eten (pasta, vlees, dessert (dolce= dolsje), koffie, flesje wijn en fles water) kost je 
ongeveer tussen de 25 en maximaal 35 euro per persoon.  Water zonder prik is aqua (aakwa) naturale: 
frizzante is met prik. De wijn uit de omgeving is Lambrusco-achtig en niet echt bijzonder en heeft ook altijd 
prik:  Als je daar niet van houdt, bestel dan vino fermo (wijn zonder prik). Rosso = rood en bianko – wit.  De 
meeste restaurants zijn op dinsdag gesloten. Wil je toch gaan eten, dan is Pizzeria I due Gatti in Borgotaro 
een aanrader.  De meeste restaurants in de buurt zijn met beoordelingen en recensies te vinden op 
Tripadvisor.  
 

Restaurant: Ustaria dal M’rca (Borgotaro): 
Rechts aan het eind van de brede doorgaande hoofdstraat met bomen in Borgotaro (straat met bomen, 
waar ook de maandagmarkt is), bevindt zich rechts een klein keldertje, dat is restaurant dal M’rca, trattoria 
con cucina. Hier moet je beslist gaan eten. Het is een klein eenvoudig restaurant, met een enorme kok in 
een hele kleine keuken, die de sterren van de hemel kookt.  Het restaurant is eenvoudig, maar de risotto 
met truffel (risotto al tartuffo) is in de wijde omgeving bekend en de zonde meer dan waard. 
 



Restaurant: pizzeria Mimosa (Baselica):  onze grote aanrader!!!! 
Dit restaurant is vlakbij (5 km van ons huis in Baselica) : je kunt hier heerlijke pizza’s eten. Als je andere 
dingen wilt eten, moet je aangeven dat je “ristorante” wilt. Er is geen kaart, dus dan noemt de eigenaresse 
Franca in razend tempo en in het Italiaans alles op wat haar moeder Aurelia die dag in de keuken heeft 
gemaakt (alles wordt vers of ter plekke gemaakt): er is een keuze uit  een viertal pasta’s of risotto,  4 of 5 
hoofdgerechten (meestal keuze uit wild zwijn, varkensvlees, rundvlees, kalf of lam en soms gevogelte: bijv. 
Anatra (eend) of Faraone (parelhoen). Ook de gefrituurde paddestoelen zijn een aanrader. In mei moet je 
beslist een pasta, pizza  of risotto met prugnoli proberen.  Prugnoli (proenjolie) zijn kleine jonge 
voorjaarspaddestoeltjes, met een specifieke smaak (een lekkernij).  Vraag naar een spaghetti Carbonara of 
een spaghetti  aglio olio, of een penne arrabiata en dit wordt ter plekke vers en speciaal voor je gemaakt.   
Mimosa is altijd open behalve op maandag en dinsdag.  Ivan, de zoon van Franca, bakt de pizza’s. Ook hier 
eet je meer dan riant en uitgebreid voor 30-35 euro per persoon (pizza-maaltijden zijn natuurlijk weer een 
stuk goedkoper: voor de pizza’s betaal je gemiddeld 6-8 euro). Qua gastvrijheid en vriendelijkheid 5 
sterren!!  Het restaurant is niet druk omdat het een beetje uit de richting ligt en niet aan een doorgaande 
weg, als je een beetje reuring wil ga dan zaterdag of zondag: wil je rustig eten ga dan doordeweeks. Aurelia, 
Franca en Ivan zijn inmiddels goeie en dierbare vrienden van ons geworden.  
 

 Route:  op het einde van ons  toegangspad rechtdoor de berg op (pas op voor loslopende kippen, bij de diverse boerderijen). Op 
een gegeven moment (na ongeveer 3 km, bochtig traject omhoog) bij een splitsing rechtsaf richting Baselica (na 1 km links voor de 
kerk ligt het restaurant).  Hemelsbreed 4 km van ons huis. Als je onze naam noemt Dionisio en Raymond (di  Pontolo)… dan zijn ze 
nog aardiger …….. Franca en haar moeder hebben prijzen gewonnen op tv (Rai 1) voor hun kookkunst.  Bij het terugrijden in het 
donker, vergis je dan niet in de weg en de boerenerven… je rijdt zo een boerenerf op. Groot licht op……. en voorzichtig met het wild, 
het kan voorkomen dat er hazen, dassen , herten of zwijnen voor je auto oversteken……..   Franca de eigenaresse blijkt wat Frans te 
spreken! Het restaurant is ook geliefd bij onze eerdere gasten: er zijn gasten geweest die er 4 keer gegeten hebben, vanwege de 
vriendelijkheid, gastvrijheid en het eerlijke en heerlijke eten. 
 

Restaurant: Trattoria, pizzeria Al fondo  (Borgotaro): 
In de via Nazionale (de winkelstraat), ongeveer in het midden, ga je een poortje, onderdoorgang, door met 
wat trapjes naar beneden (staat met een bordje aangegeven): links ligt het restaurant. Prima keuken, 
simpel, prima pizza’s. Bediening erg aardig. De eigenaresse spreekt engels. ‘s zomers hebben ze een groot 
terras buiten. Prijzen prima in verhouding (volledige maaltijd 30 euro p/p). 
 

Restaurant: Trattoria Vecchio Borgo  (Borgotaro):  
Via Cassio 14 (zijstraat van de winkelstraat):  prima eten en…. Niet te duur: voor 25-30 euro p/p eet je hier je 
buikje echt meer dan rond. Wij vinden dit een van de beste restaurants in Borgotaro.  De eigenaar s zijn 
uitermate vriendelijk en laten je graag van alles proeven: de kokkin (Francesca) is namelijk erg trots op wat 
ze allemaal maakt. De eigenaar Cristiano  is een vrolijke man (dat zie je al aan zijn gezicht) een soort van 
clown, die zingt en gitaar speelt.  Je eet hier heerlijke gerechten met verse zwarte truffel  (in het seizoen), 
dat is natuurlijk iets duurder, maar alleszins betaalbaar (truffelmenu met tagliolini met truffel en een 
contrafiletto met truffel komt incl water, wijn, koffie op 30-35 euro pp). Je kunt het hier zo duur maken als 
je wilt, ze hebben namelijk het beste vlees en de beste wijnen (zelfs wijnen van honderden euro’s)….. geen 
paniek, ze hebben ook prachtige goedkopere wijnen (bijv 12 euro per fles). Hij heeft een nieuwe gig:  hij 
slaat met een zwaard de kurk van de fles…… als je het onder begeleiding zelf doet krijg je een diploma…. 
Leuk. 
 

Restaurant (en Hotel) Roma:  
Een betrekkelijk nieuw restaurant in het centrum van Borgo val di Taro. Kan niet missen Hotel Roma, in een 
groot roze gebouw t.o. Hotel Firenze: er worden vaak speciale diners georganiseerd,  s’zomers terrasdiners 
aan de voorkant.  Ze doen vreselijk hun best om werelds te koken en het er mooi uit te laten zien….. en dat 
doet het ook wel. Het wat pretentieuze nouvelle cuisine spreekt ons wat minder aan. Geef ons maar de 
simpele eerlijke italiaanse originele keuken….. Tussen 35 en 40 euro p/p ben je kwijt voor een volledige 
maaltijd. De terras- themadiners ’s zomers (vooral in het weekend) zijn wel aardig.  Loop even binnen om 
hiervoor te reserveren. Binnen eten in de grote hotel eetzaal vinden wij wat ongezellig. 
 
Dagtochten: 
Voor een aantal aardige dagtochten, kun je op onze website de tips voor dagtochten raadplegen/uitprinten: 
beter nog van tevoren uitprinten en meenemen….. er zijn legio mogelijkheden om erop uit te trekken,  voor 
uitstapjes en dagtochten. 
 
 



 Advies strand: 
Ga NIET naar het strand in het weekend als het mooi weer is, dan is het namelijk erg druk…..(tenzij je de 
drukte niet erg vindt natuurlijk) ….. ook in augustus (vakantiemaand)  is het elke dag druk, bij mooi weer. 
 

 Wandelen: 
Volg in Baselica de bordjes naar Monte Molinatico; de weg leidt je hoog de berg op. Daar is een grote 
parkeerplaats en een blokhut (eten & drinken). Van daaruit zijn mooie wandelroutes.  In de omgeving zijn 
veel natuurparken.  De bekendste wandelroute is die langs de dorpjes van de Cinqueterre Via d’amore.  
 

Vertier: 
In de zomermaanden worden in Borgo val di Taro veel (avond) evenementen georganiseerd in het stadje: 
opera, koren, harmonie, toneel, zangwedstrijden, orkesten, bands etc. etc.  Ook is er met regelmaat een 
antiekmarkt en markten met typische regionale producten. 
 

Giovanni:  Giovanni is onze huismeester (hij spreekt engels!!): deze geeft als we geen huurders hebben, de 
planten water.  Zijn vrouw Paola maakt het huis schoon (indien nodig op afroep, tussen huurperiodes in).   
 

Sergio: 
Sergio is de uitermate vriendelijke  buurman (met een grote snor) en eigenaar van een van de witte huizen 
links. Hij heeft het witte huis verhuurd aan een jong stel:  hun hond heet Luna (maan). Af en toe verschijnt 
hij in zijn oude groene Fiat Panda 4x4. Sinds hij heeft verhuurd zien we m niet zo vaak meer: jammer! 
 

Ongedierte: 
Je bent op het platteland, dus dat betekent dat er insecten zijn. Zorg dat je geen zoetigheid laat slingeren en 
houdt de suiker in een goed luchtdicht afgesloten bakje, vanwege de mieren: mieren ruiken zoetigheid op 
meer dan 100 meter afstand. Mierenlokdoosjes en mierenpoeder kunnen op de vensterbank buiten of 
elders worden geplaatst. Deze zijn te verkrijgen bij de firma (ijzerhandel ) Baudassi . Mieren zijn formiche 
(spreek uit: formieke). IJzerhandel Baudassi vind je op de Via caduti del  Lavoro, vanaf Pontolo, als je 
Borgotaro binnenrijdt, onder het spoorviaduct door rechtsaf en dan  na de bocht, 400-500 mtr aan de 
rechterkant.  Wij doen er alles aan om de mierenpopulatie in te perken.  
 

Stofzuig minimaal 1 a 2 keer  per week, vanwege het stof natuurlijk, maar ook vanwege alle dode insecten 
(vooral in de Porticato/trappenhuis)en spinnenraggen.   
 

Ramen open, dan de gordijnen sluiten (en eventueel de luiken): dat houdt insecten buiten.  Luiken dicht,  
houdt ook het huis koel, zeker aan de voorkant.  Luiken dicht ramen open op de schaduwkant en s avonds, 
dan blijft het huis koel en het houdt de insecten buiten. 
 

Wespen: bij wespenoverlast, de wespenvallen vullen met limonadesiroop of wat bier met afwasmiddel.  
Wat schoteltjes met water en kruidnagelknoppen hier en daar neerzetten en/of wat koffie op 
aluminiumfolie verwarmen op een theelicht (wespen houden niet van de geur van koffie).  In het huis zijn 2 
elektrische vliegen- cq  wespenmeppers aanwezig.  In augustus zijn de wespen erg actief en ze proberen in 
alle gaten en hoeken ingenieuze nesten te bouwen. We benaderen deze wespen, die over het algemeen niet 
agressief zijn met gif (helaas), om ze bij ons huis vandaan te houden; sommige jeren als de winters mild zijn 
geweest kunnen het er veel zijn namelijk.  Op de blog op onze website is een verhaal te vinden over de 
diverse insecten……. 
 
Supermarkt:  Let op: de prijzen in de verschillende supermarkten kunnen enorm verschillen! 
 

Conad is een goeie en grote supermarkt (zeker voor vlees en vis), maar een beetje aan de prijzige kant 
(Nederlandse prijzen+).  -Route naar de Conad:  richting Borgotaro. In Borgotaro, onder het spoorviaduct 
meteen rechtsaf,  via caduti del lavoro.  Einde linksaf de provinciale weg op) en je ziet de enorme Conad 
links liggen. Rotonde dus links. 
 

Een goedkope en flinke (dozen)supermarkt is de IN’s: 
-Route naar de IN’s :  richting centrum,  bij rotonde rechtdoor (dus niet rechts de brug over naar het 
centrum), maar richting Sestri Levante en Chiavari, volgende rotonde rechtdoor. Na de bandenhandel 
rechts. Verbaas je vooral over de prijzen van de prima wijnen (tussen de 1,50 en 3,00 euro per fles). 
 



In het centrum van Borgotaro vind je een Carrefour, deze supermarkt is goed maar ook wat aan de dure 
kant. 
 

Zwemmen: 
In Borgotaro is een gemeentelijk zwembad: volg hiervoor de bordjes.  ’s  Zomers wordt er echter veelvuldig 
verkoeling gezocht in de rivier Taro.  De rivier heeft dan veel ondiepe en glasheldere poelen, waar met name 
de plaatselijke bevolking veelvuldig gebruik van maakt.  Bij het maken van deze tips, hebben wij hier zelf nog 
geen gebruik van gemaakt en we weten niet waar deze plekken te vinden zijn en waar de rivier toegankelijk 
is.  Zoekt en ge zult vinden. Het water van de rivier kristalhelder. 
 

Tip:  Tarodine is een zijtak van de rivier de Taro: daar schijnen veel mooie poelen te zijn.  Bij het station na 
de bocht naar rechts, linksaf de weg, via Tarodine (langs de rivier) nemen:  na een paar kilometer zijn 
diverse paadjes richting rivier. Hoe droger echter de zomer, hoe minder water en hoe kleiner de poelen. 
Forellen zijn te spotten in het heldere water. 
 

Hotel Albergo Firenze: 
Het barretje van Albergo Firenze aan de rand van het centrum van Borgotaro,  is een prima plek om een 
koffietje (espresso, cappucino) een spritz  (Aperol met  Prosecco) of een Crodino te drinken. De eigenaresse 
heet Mariella (ongeveer 35 jaar): vergeet niet haar de groeten te doen van Dionisio en Raymond !! (auguri di 
Dionisio e Raymond). De bar van het hotel is ook de plek voor de Borgotarese hangouderen en heeft een 
aardig terrasje.  Zonder dat je er misschien iets van verstaat, is het toch bijzonder aardig en amusant om de 
levendige discussies van de hangouderen te volgen…….. Alleen al interessant door alle handgebaren en 
heisa….…. . Als je het wel verstaat blijkt het meestal om de politieke ontwikkelingen te gaan.  Het hotel 
heeft zomers een terras.  Naast Albergo Firenze is een artigianale ijssalon: daar kun je heerlijk, natuurlijk en 
zelfgemaakt ijs eten. Je proeft de vruchten. 
 
Aan de overkant van het piazza Verdi en de straat waaraan Hotel Firenze ligt is een andere hele goeie 
ijssalon Dolce Neve: ook bekend voor zijn lekkere taartjes en gebakjes. Naast Firenze is ook een kleine 
ijssalon met artiginaal ijs. In de hoofdstraat bevindt zich Gelateria Beppe: Beppe is een enorme man met 
ditto buik, zijn ijs is vermaard. 
 

Hotel Albergo Roma: 
Tegenover Hotel Firenze bevindt zich het nieuwe hotel en restaurant Roma.  Met het eerder genoemde 
restaurant. 
 

Bevolking: 
Net zoals een aantal gebieden in Frankrijk, ontvolkt ook deze omgeving: jongeren trekken weg naar de grote 
stad en de oudjes blijven achter . De gemiddelde leeftijd in deze omgeving ligt dus wat hoog… een echte 
grijze golf.  De mensen zijn uitermate vriendelijk en beleefd…… en nieuwsgierig.  De mensen leven vooral 
van veeteelt en wat landbouw en hebben dus gemiddeld een laag inkomen.  Veel mensen hebben door 
vererving 2 of 3 huizen, of de huizen zijn vererfd aan de jongere generatie in de steden.  Deze jongeren 
hebben geen belangstelling voor deze geërfde huizen waardoor er veel leeg staat en wordt verwaarloosd.  
De 2 huizen van onze linkerburen zijn 2e huizen, aan de rechterkant heeft een jong stel het huis geërfd en 
opgeknapt met het doel daar permanent te gaan wonen. Steeds meer wordt het gebied ontdekt door 
buitenlanders of stedelingen voor vakantiehuizen (goeie koopprijzen). 
 

Markt: 
Elke maandagochtend is er langs de grote hoofdstraat met bomen in het centrum van Borgotaro een 
levendige markt. Heel Borgotaro en de omgeving loopt daarvoor uit. Tijdens de zomermaanden is er 
eenmaal per maand op zondag  (4e zondag van de maand) een antiek en rommelmarkt op deze zelfde plek.  
In de omgeving zijn in de zomermaanden op diverse plaatsen markten en antiekmarkten (op onze website is 
een overzicht hiervan te vinden). 
 

Kranten: 
In Borgotaro zijn geen Nederlandse kranten te vinden (althans wij hebben ze niet gevonden). In Parma en 
Sestri Levante zijn deze wel mondjesmaat bij sommige boekwinkels te verkrijgen.  
 

 
Tankstation: 



Het dichtst bijzijnde tankstation bevindt zich in Borgotaro:  richting Borgotaro, onder het spoorviaduct door 
en rechts aanhouden. Bocht naar rechts. Bijna op het einde rechts links (bij het kleine winkelcentrum) 
bevindt zich het zelfbediening tankstation (ongeveer op 6 km afstand van het huis).  Let op veel tankstations 
zijn op zondagen en feestdagen gesloten (behalve die op de snelwegen), ook sluiten ze meestal tussen 13.00 
en 16.00 uur (net als de winkels).  Richting snelweg komt u net voor de oprit ook een tankstation tegen, met 
een allervriendelijkste dame, die meteen hele verhalen in het Italiaans begint te vertellen (meestal over het 
weer). Er bedient ook wel eens een meneer, maar die is wat minder spraakzaam. Op weg naar Bedonia is 
links en verderop rechts ook een tankstation. 
 

Banken: 
In Borgotaro zijn diverse banken met bancomats, waar je geld uit de muur kunt halen. Ze zijn wel  tergend 
“plattelands”  traag, voor onze begrippen.  Wachten en geduld zijn het motto……… je hebt vakantie  . 
 
Eindschoonmaak: 
In principe berekenen we de eindschoonmaak niet (tenzij anders overeengekomen), omdat we ervan 
uitgaan dat onze gasten het huis schoonmaken, linnengoed wassen en de bedden weer mooi opmaken, als 
ze het huis verlaten.  Als het huis niet wordt schoongemaakt door onze gasten, (waarvoor we begrip 
hebben, bijv. als het huis vroeg wordt verlaten) is er 65-85 euro verschuldigd, afhankelijk van het aantal 
huurders.  Als het linnengoed niet wordt gewassen of niet kan worden gewassen is er per persoon per week 
7 euro verschuldigd:  u dient het totaalbedrag voor de schoonmaakster in een enveloppe te deponeren en in 
de grijze brievenbus naast de voordeur achter te laten. Met dank.  Paola de schoonmaakster, komt meestal 
op uw uitcheck dag tussen 10.00 uur en 14.00 uur: als u handdoeken vast vroeg in de wasmachine zou 
willen doen en aanzetten, wordt dat gewaardeerd. 
 

Schade: 
Als er iets stuk gaat, meld dat dan svp op ons e-mailadres casadelporticato@gmail.com. Bij grotere schades 
leveren wij u een aansprakelijkheidsstelling voor uw WA verzekering. Voor kleine schades kunt u een 
schappelijk compensatiebedrag achterlaten in een envelop in de grijze buitenbrievenbus naast de entree 
van het huis. Bijvoorbeeld glaswerk 2,50 euro per stuk. Serviesgoed, kopjes e.d.  5 euro per stuk , 
koffie/theepot 15 euro etc.  
 

Einde vakantie: 
Sluit bij het verlaten van het huis alle ramen en luiken, goed;  berg tuinmeubels op (in de kelder en de 
balkonstoelen in de keuken); haal zoveel mogelijk stekkers uit de stopcontacten (om schade bij 
blikseminslag en elektra fluctuaties te voorkomen);  Zorg dat alle deuren goed worden afgesloten en berg de 
huissleutels weer op in de sleutelkluis. Check ook of de kelder afgesloten is.  
 

 Laat het huis schoon achter voor de nieuwe huurders. Was beddengoed en dek indien mogelijk de bedden 
weer mooi op (we brengen dan geen kosten voor het gebruik van linnengoed en schoonmaak in rekening). 
Als u vroeg wilt vertrekken, begrijpen we dat schoonmaak moeilijk is. Raadpleeg dan onze 
schoonmaakkosten en linnen kosten en laat dit bedrag achter voor Paola, de schoonmaakster,  in de grijze 
postbus, die links van de voordeur hangt. 
 

Checklist bij vertrek: 
Koffieapparaat goed schoongemaakt? Koffiedrab verwijderd (vanwege schimmelvorming)? Even met water 
doorgespoeld? Alle apparaten uit? Stekkers uit stopcontacten (vanwege blikseminslag)?  Vuilnis in de 
container?  Luiken dicht en alles op slot?  Sleutel in de kluis? Dank! 
 

Geen bederfelijke waar achtergelaten en niks vergeten? 
 

Goeie reis terug en we hopen u nog eens te mogen begroeten! 
 

P.s. Vergeet u niet (bij thuiskomst)  een stukje te schrijven in het gastenboek op onze website en een review / 
waardering te geven op Zoover (Casa del Porticato) en op Tripadvisor…..…. Onze dank is enorm. We zijn 
uitermate trots op onze Zoover GOLD award 2016 (en eerdere awards) en ons gemiddelde cijfer wat ver 
boven de 9 uitkomt 
 
http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis 
 

mailto:casadelporticato@gmail.com
http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis


…..en in ons gastenboek uw commentaar achter te laten:  
http://www.casadelporticato.com/apps/guestbook/ 
 
Fijne vakantie, Dio en Raymond 

http://www.casadelporticato.com/apps/guestbook/

