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BORGO LUCIGNANELLO 

Beschrijving van de borgo:  

Geen overnachting…….Zes hotels 

aangedaan en geen enkele kamer vrij 

en dat in midden oktober! Maar 

eigenlijk is het niet zo vreemd; het 

weer is fantastisch. Warm, maar 

volop herfst die gepaard gaat met de 

meest overweldigende kleuren. Ik 

besluit gewoon een goede 

parkeerplaats te zoeken en in de auto 

te overnachten, zo goed en zo kwaad 

als het gaat. Op dat moment gaat de 

telefoon; degene met wie ik de 

volgende middag een afspraak heb 

nodigt me onmiddellijk uit om bij haar 

in Casciano di Murlo te overnachten. 

Het is voor haar geen enkel probleem 

dat ik weer vroeg op pad moet omdat 

ik de volgende dag ook afspraken heb 

in Lucignano d’Asso. 

 

Geweldig; mijn “onverwachte” 

gastvrouw woont in een huis, dat 

deel uitmaakt van een romantisch 

kasteel! Ik word voorzien van een 

ruime kamer met eigen badkamer. De 

volgende ochtend wandelen wij zeer 

vroeg in haar bedauwde olijfgaard 

met een kop koffie in de hand en 

vertellen elkaar flarden van ons leven. 

Schoonheid, zonneschijn en stilte 

alom. Ik word opnieuw verliefd op 

deze prachtige streek.….. 

 

Ik ga op weg en arriveer in de late 

namiddag bij “Borgo Lucignanello, the 

art of living in Tuscany”, zoals men 

zichzelf aanprijst. In de 

toonaangevende krant “La Repubblica” 

stond een poosje geleden: “Twee 

wegen, twee kleine kerkjes, een 

handvol cottages en een 

herenboerderij, omringd door 

prachtige tuinen; en rondom de met 

olijfbomen en cipressen bezaaide 

heuvels van de Crete Senesi”! Ach, er 

is niets teveel gezegd; de aanblik van 

deze kleine hamlet is zo Toscaans en 

op het moment dat ik het 

appartement Casa Remo betreed, de 

enorme open haard aanschouw met 

de gemakkelijke stoelen ervoor en 

vanuit de geopende vensters over het 

landschap kijk bedenk ik dat ik 

eigenlijk maar een ding wil: ik ga naar 

huis, haal mijn katten, mijn boeken en 

mijn muziek en blijf voorgoed in dit 

appartement bivakkeren. Soms 

omarmt een huis je als een warme 

jas……. 

 

Maar ik moet beginnen bij het begin: 

deze borgo is een klein Middeleeuws 

dorp in het hart van het Toscaanse 

platteland. Deze kleine groep huizen 

is getransformeerd tot exclusieve 

vakantie-appartementen, ideaal voor 

die reizigers die het beste van de 

meest geliefde regio van Italië willen 

ervaren. Verder wonen er nog drie 

families. Ook is er een kleine “winkel 

van sinkel” in het dorp waar u de 

eerste levensmiddelen etc. kunt 

aanschaffen. Naast het winkeltje is er 

een bar, waar men niet alleen koffie 

maar ook wijn verkoopt en tevens 

lunches bestaande uit schotels 

vleeswaren en kaas serveert. Vanaf 

het kleine terras kunt u onder het 

genot van een glas wijn genieten van 

de schitterende omgeving. 

 

Sinds ongeveer 600 jaar is de borgo 

in het bezit van de familie 

Piccolomini, een oude familie met een 

naam die gelinkt is aan de 

geschiedenis van de Italiaanse 

Renaissance. Het “dorp” bestaat uit 5 

appartementen en een herenboerderij 

die net buiten het dorp is gelegen. De 

appartementen bieden een plezierige 

mix van oude charme en modern 

comfort; welk appartement u ook 

kiest, u vindt er alles wat nodig is om 

een droomvakantie, in complete rust 

en vrede, in Toscane te beleven. Maar 

wilt u niet alleen rust dan kunt u 

deelnemen aan olijfolieproeverijen, of 

Borgo 

Aantal app. 5 

Zwembad 

Montalcino 17 km. 
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u neemt een kookles, of u gaat in de 

nabije omgeving de historische 

wijngaarden bezoeken en eens 

uitgebreid proeven van de 

uitstekende opbrengst……… 

 

De 5 appartementen kunnen vanaf 2 

tot 6 personen herbergen; de 

herenboerderij biedt plaats aan 7 

personen (zie TC.V.184, waar u de 

beschrijving van deze villa kunt 

vinden) en heeft een eigen tuin en 

zwembad. De gasten die in de 

appartementen verblijven kunnen 

gebruik maken van het grote 

gemeenschappelijke zwembad, 

gelegen op de heuvel boven het 

dorpje met rondom uitzicht en 

omgeven door olijfbomen. In de 

appartementen is alles voorhanden 

voor een comfortabel verblijf: een 

goede kwaliteit bed- en badlinnen, 

alles wat nodig is om maaltijden te 

bereiden, benodigdheden voor het 

ontbijt (melk, cereals, koffie, jam, 

brood), er is olijfolie, zout en suiker 

en er staan 2 flessen wijn voor u 

gereed om bij aankomst te toasten op 

uw verblijf. In de appartementen is er 

veel aan gedaan om de oude 

stijlkenmerken te behouden; zo zijn 

de originele balken plafonds en de 

terra cotta vloeren behouden 

gebleven. De keukens zijn voorzien 

van 4 kookpitten, elektrische oven, 

magnetron, toaster, koelkast met 

vriesvak en afwasmachine. De 

inrichting van de appartementen is in 

een landelijke, maar elegante stijl. 

Sfeervol en aandacht voor detail zijn 

hier de kernwoorden. 

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, receptie, klein 

winkeltje met bar, gemeenschappelijk 

zwembad met ligstoelen, fans, 

muskietennetten, verwarming, open 

haard, satelliet-tv, WiFi internet, 

haardroger, koffiezetapparaat, 

strijkbenodigdheden, 

gemeenschappelijke barbecue. 

Badlakens voor bij het zwembad 

beschikbaar in de zomerperiode. 

Indeling van de appartementen:  

Casa Clementina (4/5 pers.):  

Eerste verdieping (8 treden):  

Dit huis bestaat uit twee 

verdiepingen en biedt uitzicht op het 

kleine plein van het dorpje. 

Op de eerste verdieping bevindt zich 

een kleine zitkamer met een sofa, een 

kast en een extra bed (op verzoek 

beschikbaar). 

Tweede verdieping: Grote 

woonkamer met enorme open haard 

en een eetkeuken met eetgedeelte. 

Deze ruimte is voorzien van alle 

moderne faciliteiten, maar heeft nog 

de oude, sfeervolle uitstraling, zoals 

het aanrecht van travertine en de 

handgemaakte tegels. Verder is er 

een kamer met 2 bedden en een 

2-pers. kamer, elk met een eigen 

badkamer met bad. 

Casa Remo (4 pers.):  

Sfeervol appartement, gelegen op de 

eerste verdieping. Vanuit het raam 

heeft u schitterend uitzicht op het 

kerkpleintje en de omliggende 

heuvels tot aan Montalcino. Dit 

appartement heeft een ruime 

living/eetkamer/ keuken met een 

imposante open haard. Via enkele 

traptreden bereikt u de twee 

slaapkamers: een 2-pers. slaapkamer 

met een badkamer met douche en een 

kamer met twee bedden met een 

badkamer met bad. Het appartement 

is versierd met originele 

muurschilderingen. 

Casa Amadeo (4 + 2 pers):  

Vanuit het pleintje komt u in een 

kamer, eens een oude stal en nu een 

zitruimte met 2 1-pers. bedden. Via 

een trap komt u in een ruime living en 

een keuken met eetgedeelte en grote 

open haard. Er zijn 2 slaapkamers, 

een 2-pers. kamer en een kamer met 

2 bedden. De kamers hebben elk een 

eigen badkamer, een met douche en 

een met bad. Casa Amadeo is 

geschikt voor 4, maar kan 2 extra 

personen herbergen. 

Casa Severino (4 pers.):  

Het is een beetje lastig uit leggen; dit 

appartement lijkt aan een kant “onder 

de grond” te liggen, maar dat is 
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natuurlijk niet zo; aan de voorkant ligt 

het op de 2e verdieping en ook nog 

met uitzicht!! Bovendien is het 

voorzien van een kleine tuin. 

Casa Severino ligt een beetje apart 

van de andere huizen en heeft een 

prachtig uitzicht op het omliggende 

landschap. Er is een 2-pers. 

slaapkamer en een kamer met 2 

bedden, een ruime living met 

eetgedeelte en open haard, een 

keuken, een badkamer met bad en 

een badkamer met douche. Dit 

appartement biedt de meeste 

schaduw in de zomer. 

Casa Maria (2/3 pers.):  

Dit appartement ligt boven Casa 

Severino; ook dit appartement (het 

meest romantische in de borgo!) 

heeft vanuit de slaapkamer mooi 

uitzicht op het omringende 

landschap. De entree is op de begane 

grond. Via een trap komt u in de 

living, keuken met eetgedeelte en de 

2 slaapkamers, waarvan een met een 

hemelbed (1.40 x 1.90 m) en een met 

2 bedden. Verder is er nog een 

badkamer met douche. Dit bijzonder 

aantrekkelijke appartement is 

ingericht met prachtig antiek (heel 

smaakvol en met prachtig linnengoed) 

en is daarom minder geschikt voor 

kinderen en huisdieren. Via een trap 

komt u in de kleine tuin, waar u kunt 

genieten van maaltijden buiten onder 

een met rozen begroeide pergola. 

 

Mogelijkheden sport/excursies:  

U kunt hier wandelen en fietsen. 

Voor leuke uitstapjes zijn er meer dan 

genoeg mogelijkheden We geven hier 

slechts een klein aantal suggesties: 

Het is, voor ons althans, al een 

genoegen om gewoon maar een 

beetje door het landschap te rijden. 

De stad Pienza moet u zeker 

bezoeken. Ook Montichiello (heel 

klein) is de moeite van een bezoek 

waard. Bekijkt u het Teatro Povero 

(het “armentheater”) en gaat u dan 

lunchen bij Ristorante La Porta. Leuk 

terrasje, mooi uitzicht, heerlijk eten, 

maar wel prijzig. Ook meer dan een 

bezoek waard zijn Montalcino, 

Montepulciano (veel wijnhuizen waar 

u naar hartelust kunt proeven en 

kopen) en Bagno Vignoni, met een 

Romeins thermaal bad midden in het 

dorp. Hier vindt u restaurants, waar u 

in de tuin kunt eten voor niet al te 

veel en enkele leuke winkeltjes. Ook 

kunt u zich hier laten verwennen met 

diverse behandelingen, maar u kunt 

ook gewoon de schoenen uittrekken 

en een stukje verderop uw vermoeide 

voeten in het heilzame water steken. 

Bekijkt u de Abdij van S. Antimo, 

waar elke zondag nog de mis wordt 

opgedragen (er wonen nog slechts 7 

monniken) en Gregoriaanse gezangen 

ten gehore worden gebracht . U kunt 

de thermale baden in Chianciano 

bezoeken, de fresco’s van Signorelli in 

de [[link 

http://www.monteolivetomaggiore.it/lang1 

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore ]] 

 

bekijken (en hier tegelijkertijd 

lunchen, absolute aanrader!), of u 

gaat op een terras op de Campo in 

Siena zitten met een glaasje van het 

een of ander…. Laatste suggestie: U 

gaat naar Pienza, koopt de lekkerste 

zaken in de winkels vol met 

producten uit de streek + enkele 

flessen Brunello en gaat vervolgens 

terug naar de borgo…… Lekker bij het 

zwembad zitten en genieten van de 

heerlijke wijn met bijv. de heerlijke 

streekkaas. 

 

Er zijn vele activiteiten in en rond de 

borgo: u kunt deelnemen aan 

olieproeverijen, of, in oktober en 

november, helpen bij de olijvenoogst, 

u kunt deelnemen aan kooklessen, 

ook in uw eigen appartement! En wat 

dacht u van een dagje truffels 

zoeken, met aansluitend een kookles 

met dit ingrediënt en vervolgens diner? 

Ook zijn er vele festivals in de 

omgeving, zoals bijv. in juli en 

augustus de Palio in Siena, u kunt 

paardrijden in de Val d’Orcia, u kunt 

wijnhuizen bezoeken of 

kaasproeverijen, u kunt Italiaanse 

lessen volgen, het landschap van 

bovenaf bekijken via een ballonvaart, 
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of u kunt natuurlijk helemaal niets 

doen en heerlijk bij het zwembad 

vertoeven……… 

 

TIP:  

Als u een verblijf in deze borgo 

overweegt, leest u dan eens het boek 

van Isabella Dusi “Montalcino, het 

echte leven in de heuvels van Toscane” 

(ISBN 90-5831-133-3). Het leven 

in dit Middeleeuwse stadje wordt vol 

liefde beschreven en geeft u een 

uitstekend beeld over de gehele 

streek waarin uw appartement/villa is 

gelegen. (Engels: Vanilla Beans and 

Brodo; Real Life in the Hills of 

Tuscany). Montalcino ligt langs de 

oude, Romeinse Via Cassia, op een 

hoogte van 564 m. boven de 

zeespiegel en wordt omgeven door 

de overblijfselen van een 

verdedigingsmuur met zes 

toegangspoorten. Het kan bogen, 

zoals nagenoeg alle Italiaanse steden, 

stadjes en dorpjes dat kunnen, op een 

eeuwenoude geschiedenis, vaak vol 

ellende en oorlogsgeweld en kende 

bittere armoede. Met de ontwikkeling 

van de wereldberoemde wijn, de 

Brunello di Montalcino, kwam er de 

nodige welvaart. Neemt u een kijkje 

in de Giungiamo al Duomo di San 

Salvatore aan de Via Spagni, een 

kathedraal met 6 Dorische zuilen, 

wandelt u eens over het Piazza del 

Popolo met het Palazzo Comunale, 

en maakt u een keuze uit de vele 

fraaie kerkjes die het plaatsje nog 

altijd rijk is, om even binnen te lopen. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

San Giovanni d’Asso 5, Torrenieri 7, 

Siena 43, Montalcino 17, San Quirico 

d’Orcia 16, Montepulciano 26, Bagno 

Vignoni 21, Pienza 13, Monticchiello 

23, Cortona 53, Florence 124. In San 

Giovanni d’Asso zijn twee goede 

restaurants en in Torrenieri is er een 

gezellige pizzeria. Beiden dorpen zijn 

voorzien van een bank, apotheek, 

postkantoor en supermarkt. Er is in 

San Giovanni d’Asso een uitstekende 

slager en in Torrenieri een kleine 

winkel waar heerlijke verse pasta 

wordt verkocht. 

Bijzonderheden:  

Bovenstaande prijzen zijn geldig per 

appartement per nacht voor periodes 

van 3 of 5 overnachtingen. Als een 

appartement door minder personen 

wordt gehuurd dan is de huurprijs per 

dezelfde periode lager. Andere 

periodes zijn mogelijk; prijzen op 

aanvraag beschikbaar 

 

Inbegrepen bij de huurprijs: Gas, 

water en elektriciteit, gebruik bed-, 

bad- en keukenlinnen, waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling, 

eindschoonmaak, gebruik Internet, 

hout voor de open haard, gebruik 

kinderbedje en kinderstoel 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

indien van toepassing 

verwarmingskosten (3,90) per m3, 

toeristenbelasting, extra bed € 100,00 

per week 

 

Check-in tussen 15.00 en 18.00 uur; 

mocht blijken dat u door 

omstandigheden later zult arriveren, 

dan dient u dit telefonisch te melden. 

U dient het appartement op de dag 

van vertrek voor 10.00 uur te 

verlaten 

 

Er is geen waarborgsom 

verschuldigd 

 

Het zwembad (50 m2, diepte 1,20 - 

2,30 m) is geopend van mei tot 

oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Er is geen openbaar vervoer 

 

Huisdieren zijn toegestaan, met 

uitzondering van Casa Maria. Geen 

extra kosten 

 

Het dorp is te bereiken via een strada 

bianca van 2 km 

 

Extra services: dagelijkse wisseling 

linnen, extra schoonmaakservice € 

14,00 per uur, wasservice € 8,00 per 
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wasbeurt, ontbijtservice in het 

appartement € 15,00 p.p.p.d., 

boodschappenservice, kok, 

kooklessen 

Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  mei juni/september juli/augustus

Huurprijs p/n

Clementina (bij 5

overn.)

4 0 0 389

Amadeo 4 0 0 359

Remo 4 0 0 389

Maria 3 0 0 309

Severino 4 0 0 359

Huurprijs p/n

Clementina (per

3 overn.)

4 279 329 0

Amadeo 4 259 309 0

Remo 4 279 329 0

Maria 3 239 279 0

Severino 4 259 309 0

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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