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VILLA FERRARI 

Beschrijving algemeen:  

De weg naar Monterosso is bij helder 

weer absoluut adembenemend, maar 

met mist zie je overal ravijnen die er 

niet zijn en de koplampen van de auto 

zijn niet in staat om deze "muur van 

mist" zodanig te doordringen dat je 

de bochten op je af ziet komen; zo 

doemen ze constant akelig plotseling 

op. Maar onze "beschermengel" heeft 

ook deze keer onze weg naar boven 

geplaveid. In Monterosso 

aangekomen zien wij twee borden 

met dezelfde namen verschillende 

richtingen op wijzen. Lastig, maar 

verdwalen zullen we hier niet en 

zover zitten we nu ook niet van Rome 

vandaan, tenslotte de bakermat van 

het gedachtengoed dat meerdere 

wegen naar hetzelfde doel kunnen 

leiden. 

 

Eindelijk gearriveerd op onze plaats 

van bestemming besluiten wij nog 

even het dorpje te gaan verkennen en 

het prachtige kerkje te bekijken, niet 

bombastisch en kolossaal, maar 

ingetogen en intiem. De buitenkant 

noodt absoluut tot onderzoek van het 

interieur. Wij gingen de kerk binnen 

en snoven de sfeer op. Wierook, oké. 

Maar wat ruiken wij nu toch meer? 

Wij keken om ons heen, vastberaden 

de onaangename geur te definiëren: in 

de beide hoge wijwaterbakken dreef 

een aantal grote vissen in een zeer 

onaangename staat van ontbinding. 

Een typisch geval van 

misdienaartjes-misgedrag? 

Waarschijnlijk wel, en ongetwijfeld 

hebben de autoriteiten van deze kerk 

dit zelf ook uiteindelijk ontdekt, maar 

wij voelden ons niet geroepen de 

slang in het Paradijs te zijn. 

 

Die avond eten wij geen vis, maar de 

volgende dag is deze ervaring naar de 

achtergrond verdwenen en gaan wij 

ons heerlijk te goed doen aan allerlei 

visgerechten. Want dat kan hier 

uitstekend. Er zijn goede restaurants 

en veel winkels die de specialiteiten 

van de streek verkopen.  

 

Monterosso maakt deel uit van de vijf 

plaatsen van Cinque Terre, een 

adembenemend mooi stuk kust onder 

de grote stad Genua. Het is een 

sportief gebied: spannend 

uitgaansleven zult u hier niet vinden, 

maar houdt u van wandeltochten, dan 

bent u hier op de juiste plaats. Er zijn 

hier veel "Sentieri" uitgezet: 

wandeltochten van de ene plaats naar 

de andere, langs de rotsige kust. Even 

een waarschuwing: het is een nogal 

geaccidenteerd terrein, dus niet 

geschikt voor mensen die slecht ter 

been zijn. En met kleine kinderen 

moet u er al helemaal niet aan 

beginnen (waarschuwing!!!) !! 

 

Bent u geen wandelaar, ook dan zult 

u zich hier niet vervelen. Er zijn leuke 

boottochten te maken, er zijn kleine 

stranden, pittoreske dorpjes en wilt u 

wat stadsleven opsnuiven dan is 

Genua dicht in de buurt. Het 

landschap is hier echter zo prachtig, 

dat u alleen met al die mooie 

vergezichten bewonderen uw dag 

zult kunnen doorbrengen. 

 

Vlakbij de plaatsen van de Cinque 

Terre ligt de plaats Portovenere; qua 

landschap etc. hoort het er eigenlijk 

bij. Portovenere is een must voor wie 

de kust van Ligurië wil bezoeken. Het 

ligt op het puntje van een schiereiland 

aan de Golfo dei Poeti. Het 

combineert alles wat de regio te 

bieden heeft: een schilderachtige 

'hoofdstraat', de typische gekleurde 

huizenblokken, een haventje met 

luxueuze jachten, een mooi kerkje op 

het uiterste puntje van de landtong, 

een citadel die boven het stadje 

uittorent. Het dorp heeft mede door 
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zijn vermelding op de 

werelderfgoedlijst van de Unesco een 

grote aantrekkingskracht op 

toeristen. De meeste toeristen die in 

Ligurië verblijven brengen een bezoek 

aan dit dorp. Het is dan ook beslist één 

van de mooiste dorpen in de provincie 

La Spezia. Vooral de oude haven is 

een bezoekje waard. De Engelse 

schrijver en dichter Lord Byron heeft 

hier enkele maanden van zijn leven 

doorgebracht; een voormalige grot in 

de buurt van het dorp werd naar deze 

schrijver vernoemd. 

 

Beschrijving villa:  

In dit misschien wel meest 

romantische dorp van de Italiaanse 

Rivièra staat Villa Ferrari, een prachtig 

huis in Liberty-stijl. Deze exclusieve 

villa biedt zijn gasten de mogelijkheid 

om van een unieke vakantie te 

genieten in een van de mooiste 

gebieden van de wereld. Om precies 

te zijn: Portovenere is recent door de 

New York Times verkozen tot een van 

de top 45 mooiste plaatsen om te 

bezoeken. De villa dateert uit begin 

1900 en kijkt uit over de baai van 

Portovenere en het eiland Palmaria. 

Het huis, dat de laatste jaren met 

grote zorg is gerestaureerd, wordt 

omgeven door om en nabij de 3000 

m2 terrasvormige tuin. 

 

Villa Ferrari staat aan de weg die 

loopt langs het gedeelte van de kust 

tussen La Spezia en Portovenere.Als 

u deze weg oversteekt dan kunt u 

zich neervlijen aan het strand en kunt 

u zwemmen in een beschermd 

gedeelte. Er zijn op loopafstand nog 

twee stranden. 

 

Het huis is omgeven door een 

bijzondere, terrasvormige tuin, met 

daarin eeuwenoude bomen, palmen, 

olijfbomen, fruitbomen, rozen en nog 

veel meer Mediterraanse beplanting; 

er is ook een heerlijk zwembad 

(zeewater) van 15 x 4 m, met 

daaromheen een mooi terras met 

uitzicht op de zee, een grasveld en 

tegenover het zwembad een 

dependance met zitgedeelte, een 

2-pers. slaapkamer. een 1-pers. 

slaapkamer en een kleine badkamer 

met douche. Als u het pad volgt 

tegenover de dependance dan komt u 

bij het boventerras met volledig 

ingerichte keuken (grill, oven, 

koelkast) en een barbecue. 

 

Bij aankomst vindt u op het terrein 

(binnen de hekken) ruimte voor het 

parkeren van 4 auto’s. Via de parking 

komt u in de tuin, waarin diverse 

zitjes te vinden zijn, zodat u heerlijk 

buiten kunt dineren en tegelijkertijd 

genieten van het uitzicht. Er is nog 

een smalle uitgang zodat u te voet 

het strand kunt bereiken. 

 

Er is een ruime living met grote 

ramen die eveneens uitzicht bieden 

op de Golfo dei Poeti en elegant 

gemeubileerd is met een 

comfortabele sofa en stoelen, een 

televisie en een open haard van 

Carrara marmer. Naast de living 

bevindt zich de eetkamer, 

gemeubileerd met een antieke 

eettafel met stoelen voor 8 personen. 

Verder is er een grote keuken in 

Toscaanse stijl met een ontbijttafel 

en een deur die rechtstreeks leidt 

naar een van de vele terrassen. 

Verder is er nog een gastentoilet. 

Vanuit alle ruimtes komt u uit op het 

terras dat het huis omringt. 

 

Via een marmeren trap komt u op de 

eerste verdieping. Hier bevinden zich 

3 slaapkamers en 3 badkamers, 

waarvan een met bad en twee met 

douche. Twee slaapkamers worden 

gescheiden door een charmant 

boudoir. Vanuit het kastengedeelte is 

er directe toegang tot de achtertuin 

en het pad naar de dependance en de 

wasruimte.  

 

Onze conclusie: stijlvolle villa aan 

zee, prachtig uitzicht, romantische 

uitstraling, en restaurants dichtbij in 

een schilderachtig dorp. 
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Noot: er is op het terrein nog een 

appartement met eigen parkeerruimte 

en eigen terras, dat apart wordt 

verhuurd. Gasten van dit appartement 

hebben geen toegang tot het 

zwembad. 

 

Indeling van de villa (6 pers.):  

[Begane grond: living, eetkamer, 

keuken, gastentoilet, wasruimte. 

Eerste verdieping: 2-pers. 

slaapkamer met queen size bed, 

boudoir, badkamer met bad, 2-pers. 

slaapkamer met klein balkon en en 

suite badkamer met douche, 2-pers. 

slaapkamer met queen size bed en en 

suite badkamer met douche. 

Dependance:(2 pers.): 2-pers. 

slaapkamer, 1-pers. slaapkamer, 

badkamer met douche. 

Tuin: zwembad, tuinmeubilair, 

buitenkeuken, terrassen. 

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, tuin met 

tuinmeubilair, zwembad, open haard, 

afwasmachine, wasmachine, TV 

(Sky!), WiFi Internetaansluiting, 

DVD, stereo, centrale verwarming. 

 

Mogelijkheid voor 

sport/excursies:  

Natuurlijk diverse watersporten, 

zwemmen, wandelen, tennis 500 m, 

golfbanen in Forte dei Marmi 40 km, 

Lerici 30 km, Rapallo of Portofino 80 

km. 

Portovener is zo schilderachtig dat u 

zich geen moment zult vervelen. Het 

ligt pal voor het eiland Palmaria en 

samen met de eilanden Tino en 

Tinetto vormen ze het Regionale 

Natuurpark Portovenere. Net achter 

Portovenere bevinden zich de 

wereldberoemde dorpen van de 

Cinque Terre (tussen Punta Mesco en 

Punta Montenegro). De vijf dorpen 

staan vermeld op de Unescolijst en 

zijn een bezoek meer dan waard. U 

kunt vanaf Portovenere de boot 

nemen; u kunt natuurlijk ook een boot 

huren zodat u op uw gemak van alle 

schoonheid om u heen kunt 

genieten. 

Portofino, is een pittoresk dorp aan 

zee, bij Genua, om precies te zijn aan 

de westkunst van de golf van Tigullio. 

Dit is een plek voor de “rich and 

famous” van deze aardbol; veel VIPs 

van over de gehele wereld verblijven 

hier regelmatig of hebben hier “een 

bootje liggen”……. Beslist een bezoek 

waard. Voordat u in Portofino 

aankomst passeert u Santa 

Margherita Ligure; een heel gezellig 

stadje met veel restaurants en 

winkels en natuurlijk ook een haven. 

Ook dit dorp is een bezoek zeker 

waard (kasteel, basiliek Santa 

Margherita); bovendien kunt u kunt 

hier heerlijk “terrassen” aan de 

waterkant. en is het een perfecte 

uitvalsbasis voor diverse excursies. 

Vlakkij zijn er nog meer sfeervollle 

plaatsen aan zee, zoals Lerici, Tellaro, 

La Serra en niet te vergeten 

Montemarcello; laatstgenoemde 

plaats is geclassifeerd als een van de 

mooiste dorpen in Italië. Eenmaal hier 

kunt u genieten van het meest 

adembenemende uitzicht over de 

golf; in het bijzonder bij 

zonsondergang.  

Op korte afstand van Lerici ligt de 

stad Sarzano, met een Middeleeuws 

centrum. De stad is al eeruwenlang 

een belangrijke plaats. In de 

zomerperiode worden er diverse 

evenementen georganiseerd, zoals 

een antiekmakt voor verzamelaars, de 

“Soffitta nella strada” en het Festival 

della Mente, waarvoor elk jaar de 

meest bekende namen uit de 

nationale en internationale 

cultuurwereld worden uitgenodigd. 

Tot slot: Natuurlijk zijn La Spezia en 

Genua ook een bezoek meer dan 

waard. 

Tip: een boottochtje maken rond de 

eilanden La Palmaria, Tino en Tinetto. 

 

U hebt dan een schitterend uitzicht 

op Portovenere, u vaart langs de 

mosselkwekerijen en de militaire 

installaties op La Palmaria, u ziet de 

oude marmergroeven van La 

Palmaria, en de resten van het fort op 

Tino. De boottochten worden 
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georganiseerd door de Cooperativa 

Barcaiolo Portovenere. Het 

gebouwtje van deze organisatie staat 

op de kade van het haventje van 

Portovenere; hier kunt u reserveren. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde strand voor het huis, 

dichtstbijzijnde winkels 200 m, Lerici 

12 km, La Spezia 10 km, oprit 

snelweg La Spezia 12 km, luchthaven 

Pisa 100 km, luchthaven Genua 100 

km. 

Bijzonderheden:  

Het huis is niet geschikt voor 

kinderen onder de 8 jaar en personen 

met loopproblemen 

 

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn op 

verzoek soms andere periodes 

mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: de kosten 

voor water, gas, elektriciteit, gebruik 

van bad-, bed- en keukenlinnen, 

waarbij wordt uitgegaan van 

wekelijkse wisseling, en 3 uur per 

week schoonmaakservice 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, kosten voor 

verwarming naar verbruik en 

eindschoonmaak € 450,00, Deze 

kosten dienen vóór vertrek ter plaatse 

te worden voldaan 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 1.000,00 (in 

cash) 

 

Het zwembad is geopend van mei tot 

eind september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Check in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. 

Check-out op de dag van vertrek 

voor 10.00 uur 

 

Honden zijn niet toegestaan 

Er wordt Engels gesproken 

 

Een auto is noodzakelijk  

 

Het is niet toegestaan in het huis te 

roken 

 

Openbaar vervoer: bushalte voor de 

villa, dichtstbijzijnde treinstation La 

Spezia 10 km. 

 

Extra services (aan te vragen bij 

boeking en door ons bevestigd): 

kookservice, schoonmaakservice 

15,00 per uur 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  september juni juli/augustus

Huurprijs p/w 6 + 2 0 6655 9450

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

