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CASA POGGIO 

Beschrijving:  

Toscane is zonder enige twijfel de 

meest bekende regio van Italië. Wie 

kent niet de beroemde kunststeden 

Florence, Siena, Pisa en Arezzo, om 

maar eens wat voorbeelden te 

noemen? Heuvels vol wijngaarden, 

olijfbomen en hoge cipressen, op de 

toppen oude stadjes met meestal een 

prachtige “piazza”. De landschappen 

lijken alle op een prachtig schilderij. 

De beste olijfolie komt uit Toscane, 

en vergeet al die beroemde wijnen 

niet, zoals de Brunello di Montalcino. 

Overal kunt u heerlijk en overvloedig 

eten. Probeert u eens de antipasto 

alla Toscana (allerlei vleesproducten) 

of de crostini misti (geroosterd brood 

belegd met o.a. kippenlevertjes, 

stukjes tomaat met basilicum of met 

gehakte olijven). Het is een groot 

feest om een huis of appartement te 

huren op het platteland en te leven 

zoals men in Toscane doet: 

boodschappen doen op de markt, ‘s 

avonds op het terras lekker eten en 

uitkijken over het schilderachtige 

landschap met een heerlijk glas wijn 

bij de hand. En natuurlijk niet alleen 

maar “thuis” koken; ook de plaatselijke 

horeca met bezoekjes vereren. Want, 

gedachtig ons motto: “”Memories are 

made of this”. 

 

Gaat u bijvoorbeeld eens heerlijk 

lunchen of dineren in Arezzo: een 

fantastische plek om te winkelen of 

een terrasje te “pikken” en van een 

heerlijke “Spritz” te genieten (een mix 

van Aperol, Prosecco en spuitwater); 

vaak krijgt u er heerlijke hapjes bij 

geserveerd. Arezzo is eigenlijk het 

meest bekend vanwege de 

gigantische antiekmarkt, die elke 

eerste zondag van de maand 

plaatsvindt. Deze markt wordt 

gehouden op de Piazza 

Grande/Piazza San Francesco en de 

Logge Vasari. Vanuit dit grote 

centrum strekken zich de stalletjes 

uit, met een grote verscheidenheid 

aan prullaria tot de meest mooie 

voorwerpen. Deze markt is bekend in 

geheel Italië en vele verkopers komen 

hier hun waar aanbieden.  

 

De laatste jaren is Arezzo ook zeer 

bekend geworden door de film “La 

Vita e Bella”. Heeft u interesse in 

filmsets, dan is dit het moment om 

een fiets te huren en, net als de 

hoofdrolspeler, de Oscar-winnaar 

Roberto Benigni, door de straten te 

fietsen…… Bovendien zijn er prachtige 

antieke gebouwen te bewonderen. 

 

Casa Poggio is een vrijstaand huis 

met privé zwembad en is één van de 

gerestaureerde gebouwen op een 

mooi landgoed, gelegen in de 

driehoek Arezzo/Siena/Firenze. In 

het verleden was Casa Poggio een 

schuur; nu is het een mooie cottage 

met een oppervlakte van 80 m2, 

verdeeld over twee verdiepingen. Het 

huis is voorzien van een grote, 

gemeubileerde ruimte buiten, zodat u 

kunt genieten van heerlijke maaltijden 

“al fresco”. 

 

Op het landgoed stond nog een 

aantal boerderijen. Een drietal ervan 

is gerestaureerd. De gebouwen 

liggen op enige afstand van elkaar en 

hebben elk een eigen zwembad. Ook 

zijn er nog enkele vrijstaande 

cottages, die zelfs de beschikking 

hebben over een klein privé zwembad, 

grote buitenruimtes, alsmede mooi 

uitzicht over de omringende 

wijngaarden. Een van deze cottages 

is dus Casa Poggio, gelegen op korte 

afstand van de cottages Noce en 

Loggiato. 

 

Casa Poggio bestaat uit een grote 

woon-/eetkamer met keukenhoek, 

een volledig uitgeruste keuken, drie 

Vakantiewoning 

6 personen 

Zwembad 

Siena 40 km 
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2-pers. slaapkamers en twee 

badkamers met douche. Het huis is 

goed ingericht en voorzien van alle 

hedendaagse comfort. 

 

Indeling (6 pers., 80 m2):  

Begane grond: Grote 

living-/eetkamer met keukenhoek en 

openslaande deuren naar het 

zwembad en de tuin. 

Middenniveau (drie treden): 

2-pers. slaapkamer (2 bedden op 

verzoek), badkamer met douche. 

Eerste verdieping: 2-pers. 

slaapkamer (2 bedden op verzoek), 

een kamer met 2 bedden (2-pers. 

bed op verzoek), badkamer met 

douche. 

 

Faciliteiten:  

Zwembad, parkeerruimte, 4 

kookpitten, oven, afwasmachine, 

wasmachine, koelkast/vriezer, 

barbecue, satelliet-tv en 

strijkbenodigdheden, WiFi-Internet 

in de gemeenschappelijke ruimtes. Op 

het landgoed worden wijn, olijfolie en 

grappa geproduceerd, die u kunt 

proeven en kopen.  

 

Afstanden:  

De supermarkt voor de dagelijkse 

boodschappen vindt u op ± 500 m 

afstand in het dorpje Pieve a 

Presciano, waar nog wat meer 

winkels zijn. Bovendien is er in het 

dorp een uitstekend restaurant. 

Montevarchi ligt op 15 km afstand, 

Arezzo 25 km, Siena 40 km, Florence 

60 km, en Grosseto 112 km. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Op ± 50 meter afstand ligt de 

gemeentelijke tennisbaan. Een 

golfbaan vindt u op 20 km en een 

manege op 10 km afstand. Ook leuk 

om te doen: een boottocht over het 

Lago di Trasimeno naar het Isola 

Maggiore en daar b.v. uitgebreid 

lunchen met heerlijke visgerechten. 

Of de route rijden langs de dorpen 

van de Chianti-Classico-wijnstreek, 

en natuurlijk een bezoek aan Cortona 

met een interessant Etruskisch 

museum en bekend van de boeken 

van Frances Mayes. Ook de steden 

Florence en Siena zijn gemakkelijk te 

bereiken en hebben beide vele 

bezienswaardigheden te bieden. Bij 

boeking ontvangt u uitgebreide 

informatie, alsmede een reisgids. 

 

TIP:  

Voor een dagje winkelen bent u hier 

op de goede plaats. In deze omgeving 

vindt u de factory-outlets van Dolce 

en Gabbana, Prada en Gucci, en voor 

prachtige tassen etc. gaat u naar 

Cuoieria Fiorentina. 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per week, van 

zaterdag tot zaterdag 

 

Inbegrepen in de huurprijs: Het 

gebruik van bed-, keuken- en 

tafellinnen en handdoeken (waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling), alsmede de kosten van 

water, gas, elektriciteit en WiFi 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting, 

verwarmingskosten € 13,00 per dag 

en de kosten voor de 

eindschoonmaak (€ 55,00). Deze 

kosten dienen ter plaatse te worden 

betaald vóór vertrek 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 100,00 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Het huis 

dient op de dag van vertrek vóór 10.00 

uur te worden verlaten 

 

Het zwembad (4 x 8 m, diepte 1.20 

m) is geopend van 1 mei t/m 30 

september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Kosten bijplaatsen kinderbedje € 4,00 

per dag 

 

Huisdieren zijn op verzoek 

toegestaan 
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Men spreekt Engels 

 

Een auto is noodzakelijk 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  7/1 - 3/4

10/4 - 22/5

11/9 - 18/12

3/4 - 10/4

22/5 - 3/7

21/8 - 11/9

18/12 -

8/1/2022

3/7 - 21/8

Huurprijs p/w 6 700 1092 1652

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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