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LA TORRE 

Beschrijving algemeen:  

Umbrië is de geboorteplaats van de 

Heilige Franciscus, de Heilige Clara 

en de Heilige Rita. De regio neemt 

een belangrijk plaats in de 

geschiedenis van kunst en literatuur 

in, met beroemde schilders zoals 

Pinturicchio en dichters zoals 

Jacopone Da Todi. Belangrijke steden 

in Umbrië zijn Perugia, Spoleto, Todi, 

Gubbio, Assisi en Orvieto. Het 

Umbria Jazz Festival wordt elk jaar in 

Perugia georganiseerd en het Festival 

Dei Due Mondi vindt plaats in de stad 

Spoleto. Norcia is beroemd vanwege 

de truffels, en exclusief keramiek kan 

in Deruta worden aangeschaft. 

Perugia is beroemd vanwege het 

Chocoladefestival. Mooi om te 

bezoeken zijn bijv. het Lago di 

Trasimeno en de Marmore waterval. 

 

Dit landgoed is één van de meest 

exclusieve privé landgoederen in Italië, 

en dat al generaties lang aan dezelfde 

familie toebehoort. Het kasteel op 

het landgoed domineert de Monte 

Tezio vallei; de ligging is op 20 km. 

afstand van Perugia en 15 km van het 

Lago di Trasimeno. 

 

Met zijn ruim 7 ha. aan bossen, 

valleien, meren en riviertjes is dit 

landgoed de perfecte plek voor een 

relaxte vakantie, met een niveau aan 

comfort en elegantie dat moeilijk te 

evenaren is. Deze ''rustige haven"; is 

de perfecte setting voor degenen die 

voor een poosje aan hun hectische 

leven willen ontsnappen en - tijdelijk 

- willen terugkeren naar een relaxte 

en kalme leefstijl, en tegelijkertijd 

willen genieten van hun privacy, met 

op de achtergrond een 

5-sterrenservice en de faciliteiten 

van het luxe golfresort Antognolla, 

compleet met een 18-holes golfbaan, 

een club en een restaurant.  

Op het landgoed zijn vijf 

spectaculaire villa’s recent 

gerestaureerd zodat aan gasten de 

mogelijkheid kan worden geboden 

Umbrië te ontdekken en ten volle te 

genieten van de charme van het 

Umbrische platteland, of om sportief 

bezig te zijn. 

 

Eén van de gerestaureerde objecten is 

La Torre, een Middeleeuwse 

verdedigingstoren die is verbouwd tot 

een luxe accommodatie met 

verwarmd zoutwaterzwembad, met 

jacuzzi, en met uitzicht over de 

prachtige valleien. 

 

Beschrijving toren:  

La Torre is in feite een exclusief en 

luxueus landhuis dat gebouwd is op 

de overblijfselen van een 

Middeleeuwse toren die op dit 

antieke landgoed stond. De toren 

was oorspronkelijk gebouwd op een 

strategische plek op de top van een 

heuvel, met uitzicht over de vallei 

Monte Tezio en het oude kasteel. De 

ligging van de toren maakt het 

mogelijk te genieten van 

adembenemende uitzichten over het 

schitterende landsachap vol 

olijfbomen en groene valleien. Deze 

idyllische omgeving is sinds de bouw 

van de toren, in de 12e eeuw, niet 

wezenlijk veranderd…….. 

 

Deze luxe en elegante toren biedt u 

een rustgevende sfeer en is absoluut 

een van de mooiste verblijfplaatsen in 

Umbrië, met op de achtergrond een 

discrete 5-sterrenservice en de 

faciliteiten en gemakken van een 

luxueus resort. 

 

La Torre kan 6 personen herbergen in 

drie sfeervolle slaapkamers met en 

suite badkamers, allemaal 

gedecoreerd in sprekende kleuren en 

met mooi uitzicht over het 

Antieke toren 

6 personen 

Zwembad 

Perugia 20 km 
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omringende landschap. Alle 

slaapkamers en overige vertrekken 

laten het Umbrische zonlicht 

overvloedig door de vensters 

binnenstromen. Er is een 

aantrekkelijke en comfortabele living 

en een eetkamer, met openslaande 

deuren naar het terras en de tuin van 

de villa. Achter de eetkamer bevindt 

zich de goed uitgeruste keuken. De 

living is voorzien van comfortabele 

zitbanken en kan met gemak plaats 

bieden aan 8 personen. Het 

uitgestrekte landgoed en de grote 

privétuin die de villa omringt bieden u 

alle privacy; tevens is dit huis een 

uitstekende uitvalsbasis voor 

wandelaars en natuurliefhebbers, die 

de bossen en de natuur willen 

ontdekken. Gasten kunnen zwemmen 

in het mooie &#779; infinity &#779; 

zwembad, een glas wijn drinken op 

het dakterras, genieten van een 

romantisch diner bij kaarslicht, 

geserveerd door de chef van het 

landgoed, op uw terras en dan 

heerlijk slapen in grote bedden 

tussen lakens van de zachtste 

katoen……. 

 

Noot:  

De 18 holes golfbaan, ontworpen 

door Robert Trent Jones Jr., met 

clubhuis en restaurant, is gesitueeerd 

op hetzelfde landgoed als het huis; 

de afstand vanaf het huis naar de 

golfbaan neemt ongeveer 4 minuten 

in beslag. De golfbaan is ook 

bereikbaar met een golfcart via een 

privé pad door het natuurpark. Voor de 

gasten van het huis zijn kortingen van 

toepassing. Het huis ligt op de top 

van een heuvel op 600 m boven 

zeeniveau, op een werkend landgoed; 

de toegangsweg is ongeplaveid en af 

en toe steil en dus niet geschikt voor 

sportauto’s.  

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, zwembad (zout 

water) met jacuzzi, 

WiFi-Internetaansluiting, open 

haard, wasmachine, afwasmachine, 

koelkast/vriezer, magnetron, oven, 

blender, strijkbenodigheden, 

CD-stereo, satelliet TV, DVD, 

toaster, elektrische waterkoker, 

koffiezetapparaat, haardrogers, Ipod 

speakers, barbecue, airconditioning in 

de slaapkamers. In het huis zijn zout, 

peper, suiker, koffie en thee 

aanwezig, alsmede afwasmiddel, een 

nieuwe spons, enkele tabletten voor 

de afwasmachine, zeeppoeder voor 

de wasmachine, toiletzeep in elke 

badkamer, toiletpapier en 

schoonmaakmiddel voor de 

badkamers. Bij aankomst staan er 

flessen mineraalwater en olijfolie 

voor u gereed (exclusief bij een 

verblijf van minimaal één week) en er 

wordt u bij aankomst een drankje 

aangeboden in het restaurant van het 

landgoed. 

 

Layout: (200 m2, 6 pers., 3 

slaapkamers, 3 badkamers):  

Begane grond: living, eetkamer, 

keuken, 2-pers. slaapkamer met 

kingsizebed en en suite badkamer 

met douche. 

Eerste verdieping: 2-pers. 

slaapkamer met kingsize bed en en 

suite badkamer met bad). 

Tweede verdieping: 2-pers. 

slaapkamer met kingsize bed met een 

trapje naar het dakterras en met en 

suite badkamer met douche. 

Tuin: infinity zoutwaterzwembad, 

verwarmd, met jacuzzi, terras met 

comfortabele banken en stoelen, 

terras om buiten te eten, 

barbecuefaciliteiten 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt hier golfen, zwemmen, 

wandelen, restaurants ontdekken, 

wijn proeven, vissen en fietsen. Umbrië 

kan bogen op een arsenaal aan 

festiviteiten en tradionele events 

gedurende het gehele jaar. De lokale 

autoriteiten pakken deze feesten aan 

om weer eens hun roots en identiteit 

te bevestigen en het is voor toeristen 

een geweldige gelegenheid om deze 

uittingen van regionale cultuur en 

folkore bij te wonen. Veel van deze 
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feesten (sagra’s) hebben met voedsel 

te maken; vaak kunt u gewoon 

"aanschuiven aan het diner"; het 

plaatselijke voedsel is overheerlijk en 

de kosten zijn laag. Bovendien is het 

bijzonder gezellig en het is dè 

gelegenheid om de Italianen van nabij 

mee te maken. U zult zich opperbest 

vermaken, dat weten wij uit ervaring. 

Ook de plaatselijke wijnen zijn in 

ruime mate aanwezig. 

Gubbio is bekend vanwege de 

jaarlijkse (15 mei) Corsa dei Ceri, een 

spectaculaire race met kerkkaarsen; 

de kandelaars worden uit de kerk 

gesleept en door de stad gedragen. 

Gubbio is een mooie stad, met het 

uiterlijk van een Middeleeuwse 

filmset. De meeste rondleidingen in 

de stad brengen u naar het Romeinse 

theater, dat nog steeds wordt 

gebruikt voor voorstellingen en 

events, het massieve Palazzo dei 

Consoli, de Duomo en het Palazzo 

Ducale.  

Orvieto: Mist u hier niet de Gotische 

kathedraal, die zich 7 verdiepingen 

hoog verheft. In de kerk zijn 

prachtige fresco’s te bezichtigen van 

de Apocalypse van Luca Signorelli.  

In Assisi, moet u natuurlijk de 

beroemde basiliek, gewijd aan de 

beschermheilige van Italië, de Heilige 

Franciscus van Assisi, bezoeken. 

Levendige fresco’s vertellen hier zijn 

levensgeschiedenis. In het centrum 

van de stad, op de Piazza del Comune 

vindt u een kerk, ingebed in de 

overblijfselen van de antieke Minerva 

Tempel. Boven de stad staat de 

Rocca Maggiore, een fort dat de 

inwoners tegen aanvallen 

beschermde. Voor een dosis natuur 

en spirituele bezinning wandelt u 

naar de hermitage, de Eremo dell 

Carceri. 

Spoleto: het Romeins theater en het 

archeologisch museum zijn een 

bezoek waard om een indruk te 

krijgen van het oude Umbrië. Gaat u 

ook eens kijken naar de 

preRenaissance fresco's van Fra 

Lippo Lippi en Pinturicchio. De San 

Salvatore kerk is één van Italië's oudste 

kerken en is gebouwd op de ruïnes van 

een oude Romeinse tempel. 

Deruta: hier kunt u de mooiste 

voorwerpen van handgemaakt 

keramiek aanschaffen. 

Citta di Castello: een charmante 

kleine stad, “volgepakt” met paleizen, 

kerken, burchten en - natuurlijk - een 

kasteel, allemaal mooi gelegen en 

vragend om ontdekt te worden. 

Todi: alle belangrijke 

bezienswaardigheden zijn 

geconcentreerd op het gotische 

Piazza del Popolo. In de benedenstad 

staat de Renaissance kerk van Santa 

Maria della Consolazione. 

En dan Perugia: bezoekt u hier de 

fresco's van de plaatselijke 

meesterschilder Pietro Perugino in de 

Galleria Nazionale dell' Umbria en in 

de Sala del Cambio in het stadhuis. 

Doet u een stap terug in de tijd en 

bekijk de Etruskische boog en De 

Etruskische bron. Geniet van de 

bijzonder levendige sfeer bij de grote 

fontein,de Fontana Maggiore, en 

vergeet u niet de bonbons met de 

naam van de stad te proeven! Elk jaar 

wordt in deze stad in de maand juli 

het internationale Umbria Jazz 

Festival georganiseerd en in oktober 

het Chocolade Festival, een bijzonder 

populair event! 

Spoleto: deze stad biedt veel cultuur, 

dramatische voorstellingen en 

muziekfestivals gedurende het 

Festival dei Due Mondi, in de zomer. 

Voor kinderen:  

Maridiana is een boerderij waar 

Alpaca’s, angorageiten en diverse 

soorten schapen worden gefokt; de 

boerderij ligt inde Tiber vallei, 

ongeveer 10 minuten rijden vanuit 

Umbertide. Buiten de stad Perugia 

vindt u het Citta della Domenica Park, 

een combinatie van dierentuin en 

avonturenland, een leuk uitje voor 

families met jonge kinderen: meer 

informatie kunt u vinden op [[ link 

http://www.cittadelladomenica.com 

]] 

‘Parco del Sole’ is een wildpark 

gelegen langs een rivier. Er zijn veel 

dieren, een bar, een restaurant, 
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games, voetbalveld, vollebalveld, 

bowling, picknickgedeelte etc., 

gelegen op ongeveer 45 minuten 

rijafstand vanaf de villa. Meer 

informatie kunt u vinden op [[ link 

http://www.parcodelsole.com ]] 

 

Tot slot: de chocoladefabriek en het 

museum in Perugia. De entree is 

gratis. Openingstijden van maandag 

t/m vrijdag. De fabriek is gevestigd in 

San Sisto, een buitenwijk van 

Perugia. Tel. Nr. 800800907. Het 

beste is om te informeren bij de 

plaatselijke Toeristeninformatie. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

San Giovanni del Pantano, 2 minuten, 

kleine levensmiddelenwinkel, 

Pierantonio 8 km, klein dorp met een 

wat bredere keuze aan winkels, bank, 

etc., Lake Trasimeno 15 km, 

Umbertide 15 km, Perugia 20 km, 

Gubbio 35 km, Città di Castello 35 km, 

Deruta 45 km, Assisi 47 km, Cortona 

48 km, Spello 52 km, Foligno 58 km, 

Montepulciano 64 km, Todi 70 km, 

Spoleto 84 km, Rome 211 km, 

Perugia luchthaven 33 km. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

andere periodes mogelijk 

 

Bij de huurprijs inbegrepen: het 

gebruik van water, gas, elektriciteit, 

air conditioning, gebruik bed-, bad- 

en keukenlinnen (incl. badlakens voor 

bij het zwembad), waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling 

(handdoeken 2x per week), 

WiFi-Internet en de 

eindschoonmaak. Tevens is 

inbegrepen schoonmaakservice, 6 

maal per week, van maandag tot en 

met zaterdag (badkamers, 

slaapkamers en keuken). Is het huis 

gehuurd voor een langere periode 

dan een week dan vindt op zaterdag 

extra schoonmaak plaats 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting, hout voor de open 

haard € 15,00 per mand, “baby-kit”: € 

15,00 per week (babybedje met 

lakentjes, kinderstoel, baby badje, 

potje, bestekje, flessenwarmer), 

verwarming naar verbruik (€ 4,00 per 

m3, ongeveer € 200,00 per week bij 

verwarming gedurende 6/8 uur per 

dag, exclusief BTW) 

 

Waarborgsom: creditcard 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 20.00 uur. Latere 

incheck is mogelijk; hiervoor worden 

extra kosten in rekening gebracht. 

Arriveert de groep in gedeeltes dan 

wordt aan de eerstkomende uitleg 

gegeven over de werking van 

apparaten etc. en wordt de sleutel 

aan die persoon overhandigd. Het 

huis dient op de dag van vertrek voor 

10.00 uur te worden verlaten 

 

Het zwembad (15 x 6 m.) is geopend 

van half mei tot eind september, 

afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Het zwembad 

kan worden verwarmd; informeert u 

bij boeking naar de kosten. Noot: er 

is geen afscheiding rondom het 

zwembad! 

 

Huisdieren zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Huisregels: Het is niet toegestaan in 

het huis te roken; buiten kunt u 

natuurlijk wel genieten van uw 

sigaret/sigaartje. Het is beter geen 

voedsel mee te nemen naar de 

slaapkamers vanwege de 

aantrekkingskracht op insecten. 

Maakt u geen gebruik van de bedden, 

dekens en meubilair als u ingesmeerd 

bent met zonnebrandcrème! 
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Extra services (aan te vragen bij 

boeking; genoemde prijzen zijn 

exclusief BTW): 

boodschappenservice bij aankomst (€ 

50,00 per uur + de kosten voor de 

boodschappen), chefservice (bijv. een 

romantisch diner bij het zwembad), 

extra schoonmaakservice € 20,00 per 

uur, kooklessen, excursies, 

wijnproeverijen, trainer, diverse 

therapieën. In het restaurant op het 

golfresort worden ook uitstekende 

maaltijden bereid door professionele 

chefs. Gasten ontvangen 20% korting 

op de green fees 

 

=Het terrein is niet geschikt voor lage 

auto's en sportwagens 

Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  27/4 - 25/5

28/9 - 2/11

13/4 - 27/4

25/5 - 22/6

31/8 - 28/9

21/12 -

12/1/2020

22/6 - 31/8

Huurprijs p/w 6 4100 5000 7200

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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