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RENAIA 

Beschrijving:  

Cortona, de stad die de laatste jaren 

zo populair is geworden, mede door 

(of dankzij….) de boeken van de 

Amerikaanse schrijfster Francis 

Mayes, is van oorsprong een 

Etruskische stad, gelegen in de 

Valdichiana. En dat wil men weten 

ook: Wij gingen de omgeving 

verkenning met de styliste die voor de 

inrichting van het huis dat model 

stond voor Bramasole (het huis van 

voornoemde schrijfster) in de film 

“Under the Tuscan sun” had zorg 

gedragen. Wij waren zo “dom” om op 

te merken dat het landschap heel 

anders is dan bijv. de Chiantistreek. 

“Natuurlijk”, zei ze fel; “het is hier toch 

veel mooier: De Chiantistreek is door 

mensenhanden gemaakt en de 

omgeving rondom Cortona is pas het 

echte Toscane. Bovendien stammen 

wij af van de Etrusken!” Het leek ons 

beter maar niet in discussie te gaan….. 

 

De stad heeft als overblijfsel van de 

Etruskische periode nog de 

funderingen van de stadsmuren en 

net buiten de stad een Etruskisch 

graf, ook wel “meloengraf” genoemd. 

Bovendien is er een interessant 

Etruskisch museum, zeker een 

bezoek waard. Cortona is ook een 

zeer gezellige stad, met veel smalle 

straatjes, leuke restaurants, mooie 

winkels en er zijn altijd wel 

bijzondere tentoonstellingen of 

andere culturele activiteiten. 

 

Dit uit de 16e eeuw stammende, 

gerestaureerde 

appartementencomplex ligt aan de 

weg Cortona–Ossaia, op slechts op 3 

km. afstand van het centrum van het 

stadje; eigenlijk min of meer aan de 

voet van de heuvel, waarop Cortona 

is gelegen. De ligging is landelijk. Er 

is een ruime binnenplaats 

waaromheen de appartementen zijn 

gesitueerd. Alle gemeenschappelijke 

faciliteiten, zoals de wasruimte, de 

biljartkamer/fitnessruimte, de 

houtoven en de barbecue zijn 

bereikbaar via de binnenplaats. De 

appartementen zijn verdeeld over 

twee gebouwen, die weer 

onderverdeeld zijn in 5 comfortabele 

appartementen. Elk appartement 

beschikt over ruimte buiten. De 

meubilering bestaat uit smaakvol 

antiek met landelijke accenten en er is 

gebruik gemaakt van mooie stoffen. 

Er is voldoende serviesgoed 

aanwezig. De appartementen zijn 

omgeven door een grote tuin met 

daarin een zwembad en een 

tennisbaan. De gasten mogen gebruik 

maken van de oogst uit de tuin. De 

sympathieke eigenaresse woont op 

het terrein (op afstand van de 

appartementen) en stelt alles in het 

werk om u een fijne vakantie te 

bezorgen. Op het complex worden 

olijfolie en wijn geproduceerd. 

 

Onze conclusie: Fijne appartementen 

in een centraal gelegen 

accommodatie met Cortona en zeer 

veel mogelijkheden voor interessante 

excursies dichtbij. 

 

Faciliteiten:  

Omheinde tuin, elektronisch hek, 

overdekte parkeerruimte, zwembad, 

tennisbaan, fitnessruimte, 

biljartkamer, voetbalspel, tafeltennis, 

kleine speeltuin, wasruimte met 

wasmachine (waspoeder aanwezig), 

airconditioning, gratis gebruik 

mountainbikes, gemeenschappelijke 

barbecue en houtoven, satelliet-tv, 

safe, Internet. Bij aankomst staan een 

fles rode en witte wijn voor u gereed. 

Bovendien is in elk appartement bij 

aankomst aanwezig: toiletpapier, 

olijfolie, azijn, melk, koffie, thee, 

crackers en cake. 

Agriturismo 

5 appartementen 

Zwembad 

Cortona 3 km. 
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Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Er zijn diverse golfbanen in de 

omgeving: In Perugia (50 km), in 

Casentino (65 km), en enkele kleine 

banen op 15 en 5 km afstand. In 

Betolle is een manege (5 km). De 

mogelijkheden voor het maken van 

uitstapjes zijn legio. Enkele 

suggesties: U gaat een beroemde fles 

Brunello wijn shoppen in Montalcino, 

u gaat lunchen bij restaurant Tonino 

in Cortona, u gaat op “bedevaart” naar 

Assisi. In Florence, bij de Gebroeders 

Fratellini, drinkt u “op straat“ “iets 

lekkers” (iets lekkers is bij ons altijd 

wijn...), en vervolgens gaat u naar de 

kraam van Perini, in de overdekte 

markt, voor de aanschaf van de 

heerlijkste kazen en worstsoorten. 

Alternatieven legio: u kunt ook naar 

Pienza, een wandeling langs de 

muren maken met prachtig uitzicht en 

een fles fantastische olijfolie kopen, 

of in Siena een poosje “op de Campo 

zitten” en vervolgens bij Furla een 

mooie tas uitzoeken. Alle genoemde 

steden zijn een bezoek meer dan 

waard. Bij boeking ontvangt u 

uitgebreide streekinformatie alsmede 

een reisgids. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde winkel (ook op 

zondagmorgen geopend) 1,2 km, 

supermarkt 3, Camucia 2,5, 

(Internetpoint), Cortona 3, Florence 

110, Siena 80, Arezzo 30, 

Montepulciano 25, Chianciano Terme 

45, Perugia 53, Pienza 40, Assisi 75, 

Orvieto 80, Castiglion del Lago 22, 

meer van Trasimeno 10, Montalcino 

60. 

 

Indeling van de appartementen:  

Il Grande (120 m2, 4 + 2 pers.):  

Begane grond: Ruime 

woon-/eetkamer met open haard en 

sofabed, openslaande deuren naar de 

tuin, keuken (4 burners, oven, 

koelkast/vriezer, magnetron, 

koffiezetapparaat), badkamer met 

wastafel, toilet, bidet en douche, 

haardroger, ruimte met safe en 

strijkbenodigdheden.  

Eerste verdieping (15 treden): 

Badkamer met wastafel, toilet, bidet 

en bad, 2 2-pers. slaapkamers. 

Gemeubileerde ruimte buiten. 

La Loggia (60 m2, 2 + 2 pers.):  

Eerste verdieping: Via buitentrap: 

entree, 2-pers. slaapkamer, kleine 

woonkamer met bank (sofabed), 

badkamer met wastafel, toilet, bidet 

en bad, haardroger, keuken met 

eethoekje (4 burners, oven, 

koelkast/vriezer, magnetron, 

koffiezetapparaat). Loggia en 

gemeubileerd balkon. 

Le Feritoie (55 m2, 2 + 2):  

Begane grond: Ruime 

woon-/eetkamer met open haard en 

kleine keukenhoek (in kast; 4 burners, 

oven, koelkast/vriezer, magnetron, 

koffiezetapparaat) en sofabed, 

slaapgedeelte met 2-pers. bed, 

badkamer met wastafel, toilet, bidet 

en douche. Gemeubileerde ruimte 

buiten. 

Cicerchia (90 m2, 4 + 2 pers.):  

Begane grond: Woon-/eetkamer 

met sofabed, keuken (4 burners, 

oven, magnetron, koelkast/vriezer, 

koffiezetapparaat), 2 2-pers. 

slaapkamers, 2 badkamers met 

wastafel, toilet, bidet en douche. 

Grote, gemeubileerde ruimte buiten. 

Il Pozzo (46 m2, 2 + 2 pers.):  

Begane grond: Grote woonkeuken 

(5 burners, oven, koelkast/vriezer, 

magnetron, koffizetapparaat) 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met wastafel, 

toilet, bidet en douche, grote, met 

glas afgedichte gemeubileerde patio 

met open haard van 35 m2. 

 

TIP 

Geliefd bij de jetset (en dat niet 

alleen,"toute le monde" komt hier 

dineren) is Ristorante Tonino op de 

Piazza Garibaldi in Cortona. De 

prijzen zijn redelijk. Hoog gelegen, 

met een prachtig uitzicht over de 

Valdichiana. Echt dè plek voor een 

avondje genieten. Meer informatie 

over dit restaurant en andere vindt u 

op de website [[ link 
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http://www.cortonamia.com/en/eating-in-cortona 

]] 

 

Een leuke wandeling is naar [[ link 

http://www.cortonamia.com/en/main-attractions/ 

Casa Bramasole ]] , het huis van de 

Amerikaanse schrijfster  

[[ link 

http://www.francesmayesbooks.com/about/ 

Frances Mayes ]] dat model stond 

voor haar boek [[ link 

http://www.francesmayesbooks.com/under-the-tuscan-s 

un/ "Under the Tuscan Sun" ]]. 

 

En dan nog een shopping-tip: Il 

Girasole aan de Via Casali, waar 

Toscaanse kunstnijverheid wordt 

verkocht, zoals glaswerk, op de 

Etruskische kunst georiënteerde 

sieraden, terra cotta, sjaals en 

antiquiteiten. 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per week, van 

zaterdag tot zaterdag. In het 

naseizoen zijn op verzoek soms 

andere periodes mogelijk. Prijzen op 

aanvraag beschikbaar 

 

Inbegrepen in de huurprijs: De kosten 

voor water, gas, elektriciteit, air 

conditioning en het gebruik van bed- 

bad- en keukenlinnen, waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling, 

alsmede gebruik kinderstoel, 

mountainbikes, biljarttafel, 

fitnessruimte en bocce-baan 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, kosten 

eindschoonmaak voor de 

appartementen Grande en Cicerchia € 

50,00 en voor de appartementen 

Pozzo, Feritoie en Loggia € 40,00, 

kosten voor verwarming naar verbruik 

(5,00 per m3), bijplaatsing extra bed € 

10,00 per dag, babybedje € 10,00 per 

week (lakentjes aanwezig), gebruik 

wasmachine € 5,00 per was, 

tafelvoetbalspel € 2,00, tennisbaan € 

5,00 per uur 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 150,00 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 20.00 uur. 

Check-out op de dag van vertrek 

voor 10.00 uur 

 

Het zwembad (12 x 6 m, diepte 

1,80), is geopend van 1 mei tot 30 

september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd; extra kosten € 10,00 p/w 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Openbaar vervoer: Treinstation in 

Camucia 

 

NB. De appartementen liggen aan 

een secundaire weg, met plaatselijk 

verkeer 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  april/mei juni/september juli/augustus

Huurrprijs p/w Il

Grande

4 + 2 720 840 1000

La Cicerchia 4 + 2 720 840 1000

La Loggia 2 + 2 470 550 690

Le Feritoie 2 + 2 470 550 690

Il Pozzo 2 + 2 470 550 690

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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