Casa delle

Rondini

TOERISTISCHE TIPS

STEDEN EN DORPEN

De meest voor de hand liggende steden om te bezoeken zijn Siena, Perugia, Assisi, Rome en Florence.
Met de trein reist u vanuit Castiglione in anderhalf uur naar Florence en in twee uur naar Rome. Het
treinkaartje koopt u in het barretje tegenover het station. Vergeet niet het kaartje af te stempelen!
Ook Orvieto en Arezzo zijn eenvoudig te bereizen. In Arezzo is een mooie antiekmarkt elk eerste weekend
(za-zo) van de maand.
Leuke kleine plaatsjes zijn Castiglione del Lago, Cortona, Citta della Pieve en Montepulciano.
Een mooie route daarheen is binnendoor via Villa Strada en Pozzuolo, Spello (van Assisi naar Spello over
de Monte Subasio), Deruta (keramiek!) ,Montefalco.
Maar het dichtst bijgelegen pareltje is Panicale, gezellig voor een terrasje met hapje of drankje. Op
donderdagavond is er regelmatig een optreden.

HET MEER

Het is eenvoudig om een van de eilandjes in het Lago di Trasimeno te bezoeken met de boot.
Isola Polvese vanuit San Feliciano of Isola Maggiore vanuit Passignano. Ook kunt u met de boot een
rondtocht over het meer maken.
Zelf een zeil- of motorboot huren kan in Monte del Lago bij Aqua Dolce, Luca (0039)333 5200694 of Chiara
(0039)328 3575206. Een motorbootje kunt u ook huren in het haventje van San Feliciano bij Giuseppe
(0039)349 5111981, of in Castiglione.

WANDELEN

Wandelen kan vanuit huis door het weggetje direct achter het winkeltje te nemen of door vanuit de voordeur
schuin links de via Mandorli in te gaan en dan richting San Arcangelo of richting Rosa Canina te lopen.
Ook rond het kasteel lopen paden. Een mooie wandeling is die van Panicale naar Paciano, of aan de
noordkant van het meer van Tuoro naar Passsignano.
Verder zijn er wandelingen op de Monte Tezio en de Monte Subasio.
Raadpleegt u de wandelgidsen en kaarten in huis (in de kast in de keuken of in de woonkamer)

PAARDRIJDEN

Paardrijden kan bij Naturo en Cavallo Ranch, een paar kilometer voorbij Paciano in de richting van Moiano
(even voor de grote weg ). Gehucht Strigaia tel no (0039) 329 7924783).

WIJNPROEVEN

Wijnproeven kan bijvoorbeeld bij La Querciolana ( bij Panicale links) of in Macchie bij La Poggia.
Vaak staat aangegeven waar u wijn en olie kunt proeven. Bij Duca della Corgna, vlak voor de eerste
rotonde in Castiglione, kunt u de regionale wijn kopen in de Cantina del Trasimeno.

OPENLUCHT BIOSCOOP

Er is een openlucht bioscoop in het kasteel in Castiglione del Lago.

WINKELS

Er is een grote winkel outlet in Foiano delle Chiana, aan de snelweg richting Sinalungo, maar met name in
Florence is volop gelegenheid om uitgebreid te winkelen.

VVV

Er is een VVV op het centrale pleintje in Castiglione del Lago.

CHILL

Vergeet u het winkeltje en het barretje vlakbij om de hoek niet; leuk om heen te gaan voor een cappuccino.
En verder is het natuurlijk heerlijk om in de tuin en aan het zwembad te chillen!

KOOKWORKSHOP

Als u het leuk vindt om een kookworkshop te doen of voor u te laten koken dan kunt u contact opnemen met Tonino.
Hij spreekt Engels en vindt het leuk om voor u of met u Italiaans te koken. Hij woont vlakbij en komt graag even langs
om de details te bespreken. Hij kookt ofwel hier in huis of op een locatie. Zijn telefoonnummer is (0039) 338 9662603.

