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TORRE FANTINI 

VILLA EXPERIENCE 

COLLECTION  

Er wordt u een arrival and relax 

package aangeboden, alsmede een 

bezoek aan de tuin van het Palazzo 

Fantini. 

 

Beschrijving algemeen:  

Elisabeth Travel is Italië-specialist, en 

dus zal het u niet verbazen als wij 

telkens weer enthousiast worden 

over locaties en accommodaties in 

dat land. Maar we zijn wel verwend 

geraakt, in de loop der jaren, wat 

betreft natuurschoon, mooie 

inrichtingen en fantastische 

uitzichten. Dus als onze verwende 

kant van het “hebben we al gezien, 

hebben we al gedaan, nou en…” teniet 

wordt gedaan door pure, weer geheel 

nieuwe enthousiasmerende 

ervaringen, dan is dat volledig terecht 

gemeend. 

 

Wij gingen naar de Emilia Romagna, 

laat in de herfst, om diverse 

accommodaties te bezoeken. We 

reden keurig volgens de 

routebeschrijving, en boekten een 

overnachting in een hotel in Faenza. 

De volgende ochtend namen we de 

secundaire weg richting 

bovenstaande woning en hebben 

onze ogen uitgekeken. Wat een 

beeldschone route! Al die 

wijngaarden! Waarom staat deze weg 

niet aangegeven als een weg “die u 

gereden moet hebben” in alle 

beschrijvingen over Italië? Waarom 

hebben wij de Emilia Romagna allang 

niet véél eerder in het hart gesloten? 

Nu begrijpen wij pas ten volle 

waarom de beruchte Cesare Borgia, 

zoon van Paus Alexander VI en broer 

van Lucrezia, die haar lange blonde 

haar elke dag met bier waste, zo 

gedreven was om de Emilia Romagna 

aan de pauselijke staten/bezittingen 

toe te voegen. Het leven is er goed!  

U zult wellicht zeggen ja, maar wij 

zijn toch in eerste instantie 

geïnteresseerd in Toscane. Toscane 

heeft de mooiste kunst, de mooiste 

steden, de meest “Italiaanse” 

landschappen. Absoluut waar. Maar 

de Emilia Romagna ligt vlakbij; 

uitstapjes naar b.v. Florence behoren 

heel goed tot de mogelijkheden. En 

dan, ook deze streek heeft zijn 

beroemde kunststeden, zoals bijv. 

Ravenna, Ferrara (de fietsstad in Italië) 

en Bologna. Kortom: Deze regio is 

een uitstekende plek om heerlijk 

vakantie te houden, veel mooie 

uitstapjes te maken en fantastisch te 

eten – en vaak voordeliger dan in 

Toscane! 

 

Beschrijving vakantiewoning:  

Torre Fantini is een aantrekkelijke, 

vrijstaande vakantiewoning, gelegen 

op de grens tussen de Emilia 

Romagna en Toscane. Het huis biedt 

plaats aan 6 personen, met drie 

slaapkamers met drie en suite 

badkamers. Er is een grote tuin met 

diverse plekken om heerlijk in de zon 

of schaduw te relaxen en er is een 

heerlijk zwembad met uitzicht op de 

vallei. De “strategische” locatie maakt 

het mogelijk om op ontdekkingstocht 

te gaan in de regio’s Emilia Romagna, 

Toscane en Umbrië. Torre Fantini biedt 

u een verblijf in een fijn huis, 

gerestaureerd op traditionele wijze, 

met balken plafonds en Toscaanse 

terracotta vloeren; de inrichting is 

gerieflijk en smaakvol. 

 

Dit beeldige huis is gelegen aan het 

begin van een prachtig bergweggetje, 

omzoomd vanaf beneden tot aan 

boven door cipressen. Het is een oud 

boerenhuis, dat eigendom is van de 

plaatselijk adellijke familie; deze 

familie woont nog steeds in het dorp 

in een palazzo, op 1 km. afstand. De 

tuin behorende bij het palazzo, 
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gebouwd in de 17e eeuw, maakt 

onderdeel uit van de organisatie 

“Grandi Giardini Italiani” en is voor het 

publiek geopend voor excursies, 

concerten op de binnenhof in de 

zomer en trouwpartijen. Een excursie 

naar het palazzo is inclusief. 

 

Het dichtstbijzijnde dorp, waar u uw 

boodschappen kunt doen, is niet de 

plek waar u souvenirs en chique 

winkels aantreft maar wel een winkel 

met uitstekende verse producten, 

kruidenierswinkel, bars, slager, 

apotheek, bank en postkantoor; u 

kunt hier ook mountainbikes huren en 

er is openbaar vervoer naar Faenza en 

Forli. Last but not least: er is een 

tennisclub op 5 min. loopafstand. De 

restaurants zetten u heerlijke 

maaltijden voor, zoals wij zelf ervaren 

hebben. Een van de restaurants is 

gevestigd in een oude watermolen, de 

Mulino di San Michele. Aan de andere 

kant van de berg (of heuvel, want zo 

hoog is hij nu ook weer niet) ligt het 

prachtige Middeleeuwse dorp 

Brisighella, met weer nieuwe 

ontdekkingen te doen. 

 

Tot slot: de regio Emilia Romagna 

staat bekend vanwege de uitstekende 

wijnen en de gastronomie; 

liefhebbers van geschiedenis en 

cultuur kunnen hier veel 

ontdekkingen doen en liefhebbers 

van natuur zullen zich in het paradijs 

wanen; voeg hierbij de traditionele 

kunst van het kaas maken, de wijnen, 

workshops keramiek en de 

lederwaren, de culturele 

evenementen en de traditionele 

festivals, kookcursussen en 

cursussen Italiaanse taal en literatuur 

en de conclusie kan niet anders zijn 

dan dat er hier voor elk wat wils is. 

 

Indeling (160 m2, 6 personen):  

Begane grond: living met uitzicht 

over de vallei, keuken met 

eetgedeelte, badkamer met douche. 

Alle kamers op de begane grond 

hebben openslaande deuren en 

toegang tot de tuin. De achtertuin is 

voorzien van een tafel met stoelen.  

Eerste verdieping bereikbaar via 

een buitentrap (15 treden): hal, 

studeer-/leeskamer met sofabed 

voor 1 volwassene of 2 kinderen, en 

suite badkamer met douche. De 

ruimte is voorzien van horren en een 

niet werkende open haard. 

La Vecchia Torre: 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

met douche en uitzicht over de vallei. 

Alle ramen in deze kamer en de 

badkamer zijn voorzien van horren. 

Tweede verdieping bereikbaar 

via een binnentrap (12 treden): 

op deze verdieping zijn er 2 2-pers. 

slaapkamers (kunnen worden 

veranderd in 2 1-pers. bedden): 

Le Ginestre: 2-pers. slaapkamer 

met en suite badkamer met douche 

en uitzicht over de tuin en de heuvels. 

Een raam in deze kamer is voorzien 

van horren. 

Il Nido dei Rondini: 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

met douche en uitzicht over de vallei. 

Alle ramen zijn voorzien van horren. 

 

Buitenruimte/tuin: een geplaveide 

weg leidt vanaf de hoofdweg naar het 

huis. Alhoewel u zich hier op korte 

afstand van het dorp bevindt, zult u 

ervaren dat u echt op het “platteland” 

verblijft. Het terrein is gedeeltelijk 

omheind en omringd door mooi 

landschap. Er staan enkele huizen 

niet ver van de vakantiewoning, maar 

dit doet geen afbreuk aan uw privacy. 

In de tuin is er parkeerruimte, een 

zwembad met uitzicht en ligbedden 

en parasols, en een buitendouche met 

warm en koud water. Tevens is er een 

pergola met tafel en stoelen, een 

klein gebouw met daarin een ruimte, 

ingericht met kleine tafels en stoelen, 

en er is een barbecue. 

 

Faciliteiten:  

Verwarming, parkeerruimte, tuin, 

zwembad met ligstoelen en parasols 

(zwembad ligt wat hoger dan de tuin; 

dit deel van de tuin is omheind), 

barbecue, buitendouche, 

WiFi-Internet, keuken met oven, 
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magnetron, toaster, koelkast/vriezer, 

afwasmachine, filter 

koffiezetapparaat, 4 kookpitten en 

Italiaanse koffiezetter (Moka, niet 

elektrisch), wasmachine, satelliet-TV, 

haardroger in elke badkamer, 

strijkbenodigdheden, telefoon met 

prepaid card, baby bedje, kinderstoel. 

Badlakens voor bij het zwembad 

beschikbaar en inclusief. Op deze 

hoogte zijn de nachten altijd koel, dus 

airco is niet noodzakelijk, maar voor 

het geval dat zijn er fans op verzoek 

beschikbaar. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Er zijn prachtige fietstochten te 

maken (wel bergachtig landschap); in 

het dorp is een tennisbaan (300 m 

vanaf het huis). Wijnproeverijen 

tussen de 10 en 25 km. afstand, 

paardrijden 25 km, golf course 28 km 

en het strand met allerlei 

watersporten in Ravenna 69 km. Een 

aanrader is, als u er 133 km. rijden 

voor over heeft, naar Ferrara te rijden 

en daar een fietstocht te maken over 

de stadsmuren. Het prachtige, 

wereldberoemde aardewerkmuseum 

in Faenza, waar jaarlijks vele artiesten 

en kunsthistorici kennis komen 

opdoen, is een must. Natuurlijk 

vormen de grote steden [[ link 

http://www.turismo.ra.it/eng/Homepage 

Ravenna ]] en Florence ook 

fantastische eindstations voor 

heerlijke excursiedagen. Er zijn veel 

Renaissance paleizen te bezichtigen. 

Maar er valt nog veel meer te 

genieten. Enkele suggesties: Bologna 

bijvoorbeeld, een grote, maar 

vriendelijke stad met de bijnaam "La 

Grassa", hetgeen betekent "de Vette". 

Deze naam ontleent zij aan de rijke 

culinaire traditie. Men zegt dat je in 

Bologna het lekkerst kunt eten van 

geheel Italië. De Bolognezen 

ontmoeten elkaar op de Piazza 

Maggiore, waar tevens de 

belangrijkste monumenten te vinden 

zijn. De indrukwekkende Gotische 

basiliek van San Petronio, het 

Palazzo Communale, oftewel het 

gemeentehuis, de elegante 

Neptunusfontein, en het 

Archiginnasio (aanrader!), waar ooit 

de oudste en ook in later tijden de 

beste universiteit van Europa was 

gevestigd. De gebouwen dateren uit 

1088. Bezoeken dus, als uw 

belangstelling hier naar uitgaat! 

Zelfs vandaag de dag nog is Bologna 

een zeer levendige universiteitsstad. 

Men loopt te paraderen met boeken 

onder de arm en bezoekt de bar waar 

Umberto Eco frequent zijn aperitief 

kwam drinken en waar druk op een 

hoog niveau gediscussieerd wordt. 

De scheve torens Asinelli en 

Garisenda zijn de enige overgebleven 

torens van de meer dan 100 die hier 

in de Middeleeuwen stonden. 

Bologna is ook heel bekend vanwege 

de portici, de arcaden, die zich 

kilometers lang uitstrekken door het 

historisch centrum van de stad; het is 

hier dus zeer prettig winkelen als het 

regent. Er zijn in deze stad trouwens 

de prachtigste winkels….. 

Tot slot nog een suggestie: langs de 

Via Emilia ligt de eerste hoofdstad uit 

de Renaissance-tijd, Parma, die 

samen met Piacenza het hertogdom 

Farnhese vormde. Parma is een 

elegante kunststad, met het accent 

op muziek. Er is een prachtige 

kathedraal, met een baptisterium en 

het Palazzo della Pilotta, waarin zich 

het Farnhese theater bevindt. Dit 

theater is geheel van hout gemaakt 

en in de tijden dat de familie 

Farnhese hier de scepter zwaaide liet 

men de vloer van het theater onder 

water lopen en werden er ware 

zeeslagen opgevoerd. Voorts is er 

een uitstekend archeologisch 

museum, een belangrijke kunstgalerie 

en het Teatro Regio (opera). 

En wat dacht u van de culinaire 

"geneugten" in deze regio, zoals bijv. 

lasagna, tortellini, Parmezaanse kaas, 

de Parmaham de balsamico-azijn etc. 

Bij boeking ontvangt u uitgebreide 

informatie. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 
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Dichtstbijzijnde dorp met winkels, 

restaurants, postkantoor en bank 1 

km, Modigliano 10 km, Portico di 

Romagna 16 km, Brisighella 23 km, 

San Benedetto in Alpe (Nationaal 

Park) 25 km, Faenza 31 km, Borgo 

San Lorenzo (Toscane) 56 km, 

Ravenna 69 km, Florence (Toscane) 

86 km, Bologna 86 km., San Marino 

99 km, Rimini (strand) 100 km, 

Ferrara 133 km Modena 128 km, 

Parma 182 km. 

 

TIP: 

Op een zonnige, vroege morgen de 

route rijden naar Brisighella, een niet 

al te lange (ongeveer 23 km), maar 

prachtige tocht met mooie 

vergezichten..... 

 

Komt u in de omgeving van 

Salsomaggiore Terme gaat u dan 

heerlijk dineren of lunchen bij: 

Trattoria L''Oca Bianca, Via Scipione 

Passeri 210, 43039, Salsomaggiore 

Terme, tel. +39 0524 573273, en 

doe u tegoed aan de bistecca 

Fiorentina en de sublieme pasta! 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn op 

verzoek andere periodes mogelijk; 

prijzen op aanvraag beschikbaar. Als 

het huis niet is verhuurd is B&B 

mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: De kosten 

voor water, gas, elektriciteit tot € 

50,00 per week, en het gebruik van 

bad-, bed- en keukenlinnen, waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling. Tevens inbegrepen 2 uur 

schoonmaakservice op dinsdag en 2 

uur op donderdag, onderhoud 

zwembad en tuin 5 dagen per week, 

gebruik badlakens bij het zwembad, 

en WiFi-Internet. Tevens is 

inbegrepen: bezoek aan de tuin van 

het familie-palazzo, een klein diner 

bij aankomst (pasta, groentetaart, 

salade, fruitsalade, brood, water en 

wijn), alsmede het arrival and relax 

package: een pakket eerste 

levensmiddelen (melk, koffie, thee, 

brood, biscuits, suiker, zout, water, 

fruit, eieren, olie, boter, jam, 

limonade en cereals) en een excursie 

op maandag onder begeleiding (wel 

met eigen auto) naar de 

dichtstbijzijnde stadjes en een bezoek 

aan een wijngaard in Brisighella 

(tickets voor musea, lunch en 

wijnproeverij niet inbegrepen). De 

tour dient bij boeking te worden 

bevestigd 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

eindschoonmaak € 100,00, 

toeristenbelasting, 

elektriciteitsgebruik boven de € 50,00, 

indien van toepassing kosten voor 

verwarming naar verbruik en 

telefoonkosten, babybedje € 100,00 

per week, extra bed € 150,00 per 

week. Deze kosten dienen vóór vertrek 

ter plekke te worden afgerekend 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 600,00 (in 

cash), extra waarborgsom voor 

gebruik verwarming € 100,00 per 

week, alsmede de toeristenbelasting 

 

Check in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. 

Check-out op de dag van vertrek 

tussen 8.00 en 10.00 uur. Op 

verzoek en na goedkeuring van de 

eigenaar is een latere incheck 

mogelijk, tussen 19.00 en 21.00 uur; 

extra kosten € 50,00 

 

Het zwembad (5 x 10 m) is geopend 

van 1 mei tot 25 september, echter 

afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt Engels 

 

Huisregels: het is niet toegestaan in 

het huis te roken; buiten kunt u 

uiteraard wel van uw sigaret of sigaar 

genieten. Maken meer dan drie 

kinderen deel uit van het 

reisgezelschap dan dient hiertoe een 
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speciaal verzoek om toestemming aan 

de eigenaar te worden gedaan 

 

Openbaar vervoer: bushalte in het 

dorp naar Faenza en Forli 

 

Extra services (aan te vragen bij 

boeking en door ons bevestigd): extra 

schoonmaak € 10,00 per uur, 

kooklessen, kookservice, wasservice, 

dagelijkse schoonmaak, 

ontbijtservice, wijntours, cursus 

Italiaans 

 

Op verzoek kan buiten het 

hoogseizoen op elke dag van de week 

worden ingecheckt 

Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  9/1 - 3/4

10/4 - 1/5

25/9 - 18/12

3/4 - 10/4

1/5 - 5/6

28/8 - 25/9

5/6 - 28/8

Huurprijs p/w 6 2270 2460 2650

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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