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LE COLOMBE 

Beschrijving algemeen:  

Umbrië heeft weliswaar geen kust of 

spectaculaire bergen, maar het is na 

Toscane wel de meest geliefde 

vakantiebestemming. Glooiende 

heuvels, uitgestrekte bossen, 

natuurparken, oude dorpjes met een 

mystieke, zelfs magische uitstraling 

en een prachtig, groot meer, het Lago 

di Trasimeno. Voeg hier nog aan toe 

de prachtige kunststeden zoals 

Perugia, Assisi, Orvieto, Gubbio, 

Spoleto en Todi (en dan hebben we 

ze nog lang niet allemaal opgenoemd) 

en we kunnen tot geen andere 

conclusie komen dan dat Umbrië meer 

dan genoeg te bieden heeft om een 

fantastische vakantie te kunnen 

beleven. 

 

Umbrië is de ideale bestemming voor 

diegenen die echte tradities en 

meditatie zoeken, met een vleug 

mystiek. Hier vindt men, naast de 

reeds genoemde kunststeden, nog 

een soort spirituele bevlogenheid uit 

een ver verleden, een bijna vergeten 

levensstijl. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze streek één van 

de bekendste heiligen ooit heeft 

voortgebracht, Franciscus van Assisi, 

en vele strijdlustige, moedige leiders. 

In het verleden heeft men in deze 

streek geleerd om zelfs de grootste 

catastrofes moedig het hoofd te 

bieden en telkens opnieuw vanaf de 

puinhopen opnieuw te beginnen.  

 

Umbrië is per traditie een 

kosmopolitische streek; niet voor 

niets is de bruisende universiteitsstad 

Perugia ook de stad waar de 

beroemde Università per Stranieri is 

gehuisvest, de universiteit voor 

buitenlanders. Bovendien organiseert 

deze stad jaarlijks twee vermaarde 

muziekfestivals, nl. het Rockin’ Umbrië 

en het Umbrië Jazz. 

En dan de culinaire kwaliteiten van 

Umbrië: hierover kunnen wij kort zijn. 

In de meeste “trattorie” in de steden en 

op het platteland zult u de heerlijkste 

gerechten aantreffen. Probeert u 

eens de crostini al tartufo all' Umbra 

(geroosterde stukjes brood met de 

beroemde truffels), spaghetti al 

tartufo (olijfolie, bouillon en gehakte 

truffels), coniglio al vino bianco 

(konijn gestoofd met kruiden en witte 

wijn). Drinkt u hier dan een heerlijke 

streekwijn, bijv. de Montefalco, bij. 

Rondom het Lago di Trasimeno 

worden fantasierijke visgerechten 

bereid.  

 

En dan het aller belangrijkste (zo 

ongeveer dan….): het chocoladefestival 

in oktober in Perugia! Absoluut een 

bezoek waard. We gaan niet verder 

uitweiden over alles wat hier in 

chocoladevorm te krijgen is; gaat u 

zelf kijken en neem niet teveel geld 

mee…… 

 

Beschrijving complex:  

In deze zeer inspirerende en qua 

natuurschoon schitterende omgeving 

vindt u Agriturismo Le Colombe; dit 

kleinschalige complex, bestaande uit 

8 appartementen met zwembad en 

restaurant, is prachtig gelegen op een 

heuvel en biedt een 360 graden 

uitzicht op de landelijke omgeving en 

stadjes op heuveltoppen. Bovendien 

ligt de wereldberoemde stad Assisi 

bij wijze van spreken “om de hoek”. De 

appartementen zijn uitstekend 

verzorgd; de inrichting is in landelijk 

rustieke, sfeervolle stijl. De bedden 

kunnen gescheiden worden 

opgemaakt. Ook de tuin is uitstekend 

onderhouden, met o.a. veel 

lavendelstruiken, rozemarijnstruiken 

en olijfbomen; er wordt dan ook 

heerlijke olijfolie geproduceerd. In de 

tuin staan potten met kruiden 

waarvan de gasten gebruik kunnen 

Agriturismo 

8 appartementen 

Zwembad 

Assisi 9 km. 
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maken. Op verzoek wordt het, 

elegant ingerichte, restaurant 

geopend en wordt er voor u gekookt; 

u kunt hier genieten van het beste dat 

de Umbrische gastronomie te bieden 

heeft en u kunt hier ook ontbijten. Er 

is een groot overdekt 

gemeenschappelijk terras met 

barbecue-gedeelte en er is een 

heerlijk zwembad. De appartementen 

zijn gerestaureerd volgens de lokale 

traditie en structuur en hebben 

allemaal een privé ruimte buiten met 

tafel en stoelen en een mooi uitzicht; 

u kunt hier echt genieten van zwoele 

zomeravonden en gezellige 

maaltijden buiten. Perugia en Assisi 

zijn gemakkelijk en snel bereikbaar. 

 

Onze conclusie: een uitstekend 

complex met een goede 

prijs-kwaliteitverhouding, mooi en 

bijzonder rustig gelegen en heel 

verzorgd, voor een fijne vakantie. En 

wilt u heerlijk eten en van de 

plaatselijke wijnen genieten dan hoeft 

u het terrein niet af…….. Aanrader! 

 

Indeling van de appartementen:  

Appartement Il Paione (64 m2, 4 

+ 2 pers.):  

Lager gelegen begane grond: 

woon-/eetkamer met 2-pers. 

sofabed, keuken, 2-pers. slaapkamer, 

kamer met 2 bedden, badkamer met 

douche, privé ruimte buiten met tafel 

en stoelen. 

Appartement La Scalinatella 

(40m2, 2 + 2 pers.):  

Begane grond: woonkamer met 

2-pers. sofabed, keuken met 

eetgedeelte, 2-pers. slaapkamer, 

badkamer met douche, privé ruimte 

buiten met tafel en stoelen. 

Appartement Il Lucernaio (40 

m2, 2 + 2 pers.):  

Begane grond: Woonkamer met 

2-pers. sofabed, keuken met 

eetgedeelte, 2-pers. slaapkamer, 

badkamer met douche, privé ruimte 

buiten met tafel en stoelen. 

Appartement La Fontanina (62 

m2, 3 + 2 pers.):  

Begane grond: woon-/eetkamer 

met 2-pers. sofabed, keuken, 2-pers. 

slaapkamer, 1-pers. slaapkamer, 

badkamer met douche, privé ruimte 

buiten met tafel en stoelen. 

Appartement Il Sorbo (48 m2, 2 

+ 3 pers.):  

Eerste verdieping: woonkamer met 

2-pers. sofabed, eetkamer met 

keukenhoek en 1-pers. sofabed, 

2-pers. slaapkamer, badkamer met 

douche, privé veranda met tafel en 

stoelen. 

Appartement Il Balconcino (40 

m2, (2 + 2 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer met 2-pers. 

sofabed en keukenhoek, 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met douche, 

privé veranda met tafel en stoelen. 

Appartement Il Borgo (40 m2, 2 

+ 2 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer met 2-pers. 

sofabed en keukenhoek, 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met douche, 

privé veranda met tafel en stoelen. 

Appartement La Loggia (45 m2, 

2 + 2 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer met 2-pers. 

sofabed en keukenhoek, 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met douche, 

privé veranda met tafel en stoelen. 

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, omheinde tuin, 

receptie, gemeenschappelijk 

zwembad met overkapt terras, 

ligstoelen, parasols, barbecue, 

voetbalveldje, kleine bar, 

kinderspeelplaats, 

gemeenschappelijke wasruimte met 

wasmachine en droger onder het 

zwembad en met douche en toiletten, 

restaurant, groot gemeenschappelijk 

overdekt terras met barbecue, de 

keukens zijn voorzien van 4 

kookpitten, koelkast en 

koffiezetapparaat, er is satelliet-tv en 

er is WiFi-Internetaansluiting op het 

terrein. Strijkbenodigdheden en 

haardroger wordt op verzoek 

beschikbaar gesteld. 
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Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt hier wandelen en er met de 

mountainbike op uit. Paardrijden 10 

km, tennis 4,5 km, golfclub 25 km. 

Watersporten bij het Lago di 

Trasimeno. Er zijn genoeg 

interessante uitstapjes te maken in de 

omgeving, zoals bijv. naar de stad 

Amelia, een charmante Middeleeuwse 

stad op een heuveltop, gelegen 

tussen de rivieren de Tiber en de 

Neva. Gedurende de maanden juli en 

augustus worden hier veel 

evenementen georganiseerd, maar de 

stad is op zich al een bezoek waard; 

Assisi, op korte afstand gelegen, een 

pelgrimsstad van grote betekenis, die 

u absoluut niet mag missen; Todi, met 

vele historische monumenten en een 

beroemde antiekmarkt in het 

zomerseizoen; Spoleto met het 

Festival dei Due Mondi; de Cascate 

delle Marmore, de hoogste waterval 

in Europa; tenslotte Orvieto, een 

artistieke stad waar veel keramiek 

wordt geproduceerd en in augustus 

wordt hier dan ook een grote 

tentoonstelling van keramische 

voorwerpen georganiseerd. En dan 

natuurlijk Perugia, een heel gezellige 

stad met een kosmopolitische sfeer, 

die u beslist niet mag overslaan. Zelfs 

een dagje Rome zou mogelijk zijn. 

Bovendien is het zuiden van Toscane 

ook heel gemakkelijk te bereiken, 

zoals Montepulciano en Montalcino. 

En natuurlijk moet u Cortona 

bezoeken, een door de boeken en 

film van Frances Mayes 

wereldberoemd geworden stadje. 

Cortona is een Etruskische stad; deze 

“geest” is nog steeds overal voelbaar 

en geeft aan de stad een heel 

bijzondere sfeer. De straten in het 

centrum zijn omzoomd door de 

leukste winkels en restaurants. Het is 

een echte “kunststad”, waar elk jaar 

veel culturele events en festivals 

worden georganiseerd. In de naaste 

omgeving zijn er nog veel meer 

interessante steden die een bezoek 

zeker waard zijn, zoals 

Montepulciano, Montalcino, Cetona, 

Arezzo en Chiusi. Florence en Siena 

zijn gemakkelijk te bereiken per trein 

of via de snelweg A1. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde winkel 4,5 km 

(Pianello, supermarkt op 

zondagochtend geopend), Assisi 9 

km, Perugia 15 km, Spello 15 km, 

Todi 30 km, Gubbio 35, km, Spoleto 

50 km, Orvieto 90 km, Siena 100 km, 

Florence 170, Rome 170, strand 120 

km. 

Bijzonderheden:  

De huurprijs geldt per week, van 

zaterdag tot zaterdag. In het 

laagseizoen zijn op verzoek andere 

periodes mogelijk 

 

Inbegrepen bij de huurprijs: water, 

gas, elektriciteit, gebruik bed-, bad- 

en keukenlinnen, waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling, 

gebruik kinderstoel en WiFi Internet. 

Geen extra kosten voor gebruik 

sofabed 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting, gebruik babybedje 

(lakentjes aanwezig), € 35,00 per 

week, kosten voor verwarming naar 

verbruik (ongeveer € 10,00 per dag in 

de winter), eindschoonmaak € 40,00. 

Deze kosten dienen ter plaatse te 

worden voldaan 

 

Bij aankomst is een waarborgsom 

verschuldigd van € 150,00 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 20.00 uur. 

Check-out op de dag van vertrek 

tussen 08.00 en 10.00 uur 

 

Honden zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd. Extra kosten € 35,00 per 

week 

 

Het zwembad (8 x 15 m, diepte tot 

1,40 m) is geopend van 1 mei tot 30 

september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 
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Er wordt Engels, Duits, Nederlands, 

Spaans en Italiaans gesproken 

 

Openbaar vervoer: geen busvervoer 

vlakbij, maar in Pianello (4,5 km) kunt 

u de bus nemen naar Perugia. Het 

treinstation vindt u in Perugia 

 

Dit zijn niet-roken appartementen; 

op uw terras kunt u natuurlijk wel uw 

sigaartje/sigaret roken 

 

Extra services: Ter plaatse kunnen, 

voor eigen rekening en risico, diverse 

activiteiten voor u worden 

georganiseerd, zoals excursies naar 

steden onder begeleiding van een 

gids, paardrijtochten, ballonvluchten, 

kano varen, raften en trekking. Deze 

tochten worden georganiseerd door 

een derde partij en dienen ter plaatse 

te worden afgerekend. Prijzen 

restaurant: ontbijt 7,00, diner vanaf 

25,00, drank niet inbegrepen, 

babysitter € 10,00 per uur 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  5/1 -  20/4

27/4 - 8/6

14/9 - 21/12

8/6 - 20/7

24/8 - 14/9

20/4 - 27/4

20/7 - 24/8

21/12 -

4/1/2020

Huurprijs p/w Il

Paione

4 + 2 840 910 1050

La Scalinatella 2 + 2 630 770 910

Il Lucernaio 2 + 2 630 770 910

La Fontanina 3 + 2 735 840 980

Il Sorbo 2 + 3 735 840 980

Il Balconcino 2 + 2 630 770 910

Il Borgo 2 + 2 630 770 910

La Loggia 2 + 2 630 770 910

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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