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VILLA SAMBUCO 

Dit huis is ook in zijn geheel te 

huur; informatie over 

beschikbaarheid en prijzen op 

aanvraag beschikbaar  

 

Beschrijving algemeen:  

In Le Marche leefde in de 14e eeuw 

een dichter die zijn streek beschreef 

als "het land van de golvende 

heuvels". De Marche is gelegen in het 

midden van Italië tussen de Emilia 

Romagna, Toscane, Umbrië, Lazio en 

Abruzzo. Het heeft een lange kustlijn 

van ongeveer 170 km, met als 

voornaamste steden Ancona, Ascoli 

Piceno, Macerata, Pesaro en Urbino. 

 

Het hele gebied zou je kunnen 

omschrijven als een 

openluchtmuseum. U vindt hier een 

enorme verscheidenheid aan 

landschappen: prachtige stranden 

(bijv. Monte Conero), golvende 

heuvels met lieflijke dalen en hoge 

bergen met eeuwige sneeuw op de 

toppen. Natuurlijk is ook deze streek 

vol historie, met veel stadjes en 

dorpjes op heuvels en grote(re) 

steden waar de adel woonde of in 

ieder geval een tweede paleis bezat. 

Zelfs het kleinste gehucht herbergt 

juweeltjes uit vervlogen tijden. Er zijn 

musea, gevestigd in prachtige 

paleizen, waarin vele kunstschatten 

te vinden zijn, archeologische 

opgravingen, oude theatertjes, 

bibliotheken, vele Romaanse en 

Gotische kerken en een aantal 

kastelen en forten. De theatertjes zijn 

net beeldschone bonbondoosjes, 

gebouwd in opdracht van de adel om 

voorstellingen "entre nous" te kunnen 

realiseren. 

 

De belangrijkste bibliotheek bevindt 

zich in het prachtige stadje Fermo; de 

schrijver Marco Rotunno, die een 

groot deel van de aanwezige, zeer 

oude boeken heeft bestudeerd en 

ontzettend veel over deze streek kan 

vertellen, heeft mij rondgeleid. De 

bibliotheek was onderdeel van de 

eerste universiteit die in Le Marche 

werd gesticht. Ik was eens in Fermo 

op een zaterdag vóór Moederdag, en 

zag het hele Piazza del Popolo als één 

kleurenzee in de schakeringen wit, 

roze en rood: een ware oceaan van 

azalea’s moest er voor zorgen dat 

geen enkel kind met een nog levende 

moeder ook maar één excuus zou 

kunnen hebben om op Moederdag 

zonder een bloeiende plant bij La 

Mama aan te komen. 

 

Er is nog iets bijzonders te zien in 

Fermo: in de kerk bovenop de heuvel 

bevindt zich een tombe van een dame 

die, volgens de overlevering, heel 

mooi 

moet zijn geweest. Toen zij stierf 

heeft haar echtgenoot maandenlang 

naast 

haar tombe doorgebracht. Met haar 

zijn een aantal bijzondere juwelen 

begraven. Maar .... ongeveer 8 jaar na 

haar dood heeft “het dievengilde” 

getracht de tombe te openen om de 

juwelen te ontvreemden, maar dat 

lukte niet. Vervolgens heeft ditzelfde 

gilde een gedeelte uit de buitenmuur 

van de kerk gesloopt om het van die 

kant maar eens te proberen. Kijkt u 

aan de buitenkant van de lange muur: 

het is nog precies te zien waar de 

muur is uitgebroken. Men heeft er 

een klein kruisje op aangebracht; 

misschien om het schuldgevoel af te 

kopen? 

 

De majestueuze Apennijnen vormen 

de natuurlijke grens tussen deze 

streek en de reeds genoemde regio's 

Umbrië en Toscane. De Romeinse 

Sibillen, priesteressen die onder 

invloed van bedwelmende rook 

voorspellingen deden, hadden hun 

heilige grotten in dit gebied. 

Bed & Breakfast 

3 2-pers. kamers 

Zwembad 

Strand 23 km. 
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Rijdend door het groene land van Le 

Marche arriveert men bij de 

schitterende omgeving rondom 

Macerata, met zijn Sferisterio, een 

soort "arena van Verona", waar in het 

seizoen duizenden mensen vanuit de 

gehele wereld hun favoriete 

operasterren komen beluisteren. De 

stad Loreto is een bezoek waard 

vanwege het Casa Santa en de 

bijbehorende kerk. Jaarlijks wordt 

deze stad bezocht door miljoenen 

pelgrims. Ook vinden er in dit gebied 

vele religieuze en volksfeesten plaats 

gedurende het hele jaar. 

 

Ook culinair valt hier zeer veel te 

genieten; teveel om op te noemen. 

Probeert u in elk geval in Ancona de 

traditionele vissoep en in Macerata de 

kip. Bovendien worden vele 

gerechten "op smaak gemaakt" door 

die hele bijzondere paddenstoel, de 

truffel. En vergeet u vooral niet deze 

heerlijke gerechten weg te spoelen 

met de kwalitatief hoogstaande 

wijnen uit deze streek, zoals bijv. de 

Metauro of een Vernaccia: robijnrode 

"verrukkingen" met allure, kunnen wij 

stellen. 

 

Beschrijving B&B:  

Op korte afstand van Macerata vindt 

u deze B&B; een B&B die valt in de 

categorie die wij “ absolute aanrader” 

zouden noemen, zo sfeervol en 

gezellig is het. Het huis is prachtig, 

de ligging is heel rustig, er is 360 

graden uitzicht, er is een heel gezellig 

en groot overdekt terras met eettafel 

en stoelen maar ook een 

comfortabele zithoek, het huis is 

bijzonder smaakvol en elegant 

ingericht, met aandacht voor verfijnde 

details en de gebruikte materialen 

voor de inrichting zijn van hoog 

niveau.  

 

De tuin (grootte 5.000 m2) is een 

droomplek, vol Mediterrane 

beplanting. Er groeien hier in 

overvloed rozen, lavendel, 

granaatappel, rozemarijn en nog veel 

en veel meer. Er is een mooi groot 

zwembad met ligstoelen en parasols 

en er is een buitendouche. Ook zijn er 

diverse plekken om heerlijke te 

relaxen. De living, eetkamer en 

keuken zijn voor gemeenschappelijk 

gebruik. Er zijn 3 elegante 2-pers. 

slaapkamers, elk met een en suite 

badkamer met douche. Elke 

slaapkamer is voorzien van airco, 

televisie, WiFi, een minibar, slippers, 

badjassen, en zeepjes etc. In de 

badkamers is een haardroger 

aanwezig. In de gemeenschappelijke, 

bijzonder smaakvolle, keuken vindt u 

een espressoapparaat, grote 

koelkast/vriezer, grote oven, 

magnetron, 4 kookplaten en een 

afwasmachine. De eigenaresse weet 

veel van de omgeving en kan zal u op 

de hoogte stellen van de beste 

restaurants in de nabije omgeving. 

 

Onze conclusie: bent u op zoek naar 

een bijzonder rustige en qua 

natuurschoon prachtige plek om uw 

vakantie of een beperkt aantal dagen 

daarvan uw vakantie door te brengen, 

dan is deze B&B uw keuze. Er zijn 

vele interessante uitstapjes te maken 

en het strand is vlakbij. 

De eigenaresse, die veel passie heeft 

voor haar huis, woont in een klein 

huis op het terrein. Zij heeft een lieve 

hond die echter geen overlast 

bezorgt.  

 

Indeling: (240 m2, 3 2-pers. 

slaapkamers, 6 pers.):  

Begane grond:  

Hal, ruime living met open haard, 

eetkamer, keuken, en gastentoilet. 

Eerste verdieping:  

2-per slaapkamer La Loggia met en 

suite badkamer met douche. 

2-pers. slaapkamer La Fiorita met en 

suite badkamer met douche. 

2-pers. slaapkamer Le Foglie met en 

suite badkamer met douche. 

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, elektronisch hek, 

verwarming, open haarden, TV (reg.), 

WiFi-Internetaansluiting, CD-stereo, 

moestuin voor de gasten met groente 
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en fruit, tuin van 5600 m2, 

gemeenschappelijk gebruik zwembad, 

gemeubileerd overdekt terras, airco, 

horren, haardroger. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt hier wandelen en fietsen 

(heuvelachtig gebied, fietsen te huur 

in Porto Recanati). Er is een manege 

op 5 km en een tennisbaan op 12 km. 

afstand. Natuurlijk kunt u allerlei 

watersporten beoefenen in Porto 

Recanati, het dichtstbijzijnde strand. 

In Sirolo is een colf course (18 

holes). Voor wat betreft 

bezienswaardigheden en leuke 

uitstapjes is de keus zo groot, dat u 

tijd tekort zult komen; bijv. de stad 

Urbino, bijna geheel omgeven door 

Middeleeuwse muren en met een 

Middeleeuwse wijk vol kerken en 

nauwe straatjes, Sirolo en Portonovo, 

twee stadjes, gelegen bij misschien 

wel de mooiste plek van Le Marche, 

de Monte Conero, Loreto, gelegen 

hoog op een heuvel en waar volgens 

de overlevering het huis staat waarin 

de Maagd Maria is geboren, de 

havenstad Ancona en Senigallia, in 

het bezit van één van de meest 

populaire stranden van de Adriatische 

kust (13 km. lengte) met vele 

toeristische voorzieningen. En dan 

nog Macerata, waar jaarlijks een 

beroemd operafestival wordt 

gehouden in het "Sferisterio", het 

Operafestival in Pesaro of het Jazz 

festival in Fano, de Grotten van 

Frassasi, u zou eigenlijk een keer op 

het terras van café Meletti een wijntje 

moeten drinken op het prachtige 

plein in Ascoli Piceno, de talloze 

"sagra's" in de steden en dorpen 

(feesten die met voedsel te maken 

hebben), enz. enz. Bij boeking 

ontvangt u uitgebreide 

streekinformatie en een lijst waarin 

alle evenementen zijn opgenomen. 

Wat we ook niet mogen vergeten te 

noemen: u kunt in Le Marche 

fantastisch winkelen; er zijn vele 

factory-outlets en bijzondere winkels 

waar u de mooiste kleding, tassen en 

schoenen kunt “scoren”. Vraagt u 

hieromtrent informatie aan de 

eigenaresse, Noemi; zij weet ook de 

“geheime adresjes”. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde dorp met winkel, bar 

en restaurant Montelupone 3,5 km, 

Morrovalle 6 km, Macerata 13 km, 

Porto Recanati (leuke badplaats 23 

km, Loreto 23 km, Ancona 51 km, 

Senigallia 78 km, Fano 101 km, 

Urbino 141 km. 

Bijzonderheden:  

Minimale boekingsperiode 2 

overnachtingen 

 

Inbegrepen: ontbijt en gebruik 

WiFi-Internetaansluiting 

 

Niet inbegrepen: toeristenbelasting, 

extra bed of baby bedje € 40,00 per 

week 

 

Check-in op de dag van aankomst 

vanaf 15.00 uur. Check-out op de 

dag van vertrek voor 11.00 uur 

 

Het zwembad (5 x 14 m, diepte 1,00 – 

1,90 m) is geopend van begin mei tot 

eind september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

Een auto is noodzakelijk 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Huisregels: het is niet toegestaan in 

de suite te roken; buiten kunt u 

natuurlijk wel genieten van uw 

sigaret/sigaartje 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Openbaar vervoer: treinstation in 

Porto Recanati en Civitanova Marche 

 

Extra services: babysitter, kapper en 

schoonheidsbehandelingen, 

kooklessen, wasservice. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden voldaan 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  mei/juni/septem

ber/oktober

 juli/augustus

Prijs p/n Le

Foglie

2 100 0 120

Prijs p/n La

Fiorita

2 120 0 140

Prijs p/n La

Loggia

2 140 0 160

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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