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Gastronomische excursies in Le Marche, Italia
Ben je kenner, of hou je gewoon van lekker eten en drinken?
Dan wordt het tijd om te ontdekken wat
Le Marche aan heerlijke wijnen en ander lekkers te bieden heeft!
vanaf € 115,- per dag ‘all-in’
Wij bieden je graag de mogelijkheid om in het voor- en najaar met ons op ontdekkingstocht te gaan naar
al het lekkers dat de regio Le Marche te bieden heeft.
De uitvalsbasis is ons agriturismo Country house Montesoffio en wij bieden:
Eén of meerdaagse excursies naar mooie cantina’s (wijnhuizen),
bijzondere restaurants en lokale wijn- en andere oogstfeesten, met
voor- en natransport (voor wie dat wil), zodat je je geen zorgen
hoeft te maken over het gebruik van alcoholische dranken.
Vanaf € 115,- p/d ‘all-in’; op basis van een 1 persoonskamer op
Montesoffio, excl. de (vlieg)reis van en naar Italië en eten in
eventuele restaurants (min. 5 deelnemers);
Hulp bij het vervoer van dozen wijn e.d. naar NL;
Een lekker verpozen op ons heerlijke landgoed met comfortabele B&B kamers, ruime appartementen
en een grote gemeenschappelijke salone met huisbar, wifi, bibliotheek en open haard;
Een prachtige rustige plek, in het heuvelland van Le Marche,
omgeven door Middeleeuwse stadjes en gelegen midden tussen de
Adriatische zee en de Apennijnen;
Het ontbijt, lunch en/of avondeten, zodat je in je ‘vrije tijd’ in de
tuin of bij het zwembad in het zonnetje kan gaan liggen en
nagenieten van dat wat je hebt meegemaakt!
Het is tenslotte ook vakantie….

Verblijf en omgeving
Agriturismo Country house Montesoffio
Ons landgoed Montesoffio ligt in het prachtige heuvelland van PesaroUrbino, omringd door talloze fantastische oude stadjes en op slechts
25 km van de Adriatische zee. Het ligt op een heuvel met een
panoramisch uitzicht en heeft een biologische wijn- en boomgaard
met allerlei soorten fruit en olijven.

De kamers en appartementen
We hebben vier B&B kamers en acht appartementen met in totaal ca. 40 bedden in 14 kamers.
Alle kamers en appartementen zijn ruim en comfortabel ingericht en hebben een eigen badkamer.
Je slaapt in een goed, stevig, fris bed. In deze gezonde stille omgeving ben je zo onder zeil.
De maaltijden
Normaal gesproken verzorgen wij voor wie dat wil elke dag ontbijt en drie keer in de week avondeten.
Voor groepen kunnen we ook voor een dagelijkse lunch en/of diner zorgen. Schuif aan en eet mee aan
grote eikenhouten tafels op ons buitenterras of in de salone. We serveren uiteenlopende gerechten uit de
Italiaanse keuken: antipasti, primi piatti (pasta’s, risotto e.d.), secundo piatti (vis, rund, lam e.d.) en dolci
(tiramisu, banket, ijs etc.), alles puur natuur en uit het seizoen. Bij het eten kun je genieten van heerlijke
lokale wijnen.
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De mogelijkheden
Het voor- en najaar (mei - juni en september - oktober) is de beste tijd voor excursies, vanwege de
beschikbare ruimte en lage prijzen op Montesoffio, lage vliegprijzen, het aangename weer, de natuur en
diverse gastronomische evenementen in de omgeving. Aankomst en vertrek zijn het meest economisch te
koppelen aan de vliegdata van Ryanair vanuit Weeze naar Ancona (ma en vrij) of Bologna (alle dagen van
de week), of met Transavia vanuit Eindhoven naar Bologna (di, do en zo).

De kosten
Om het voor iedereen financieel aantrekkelijk te maken en betaalbaar te houden, gaan we uit van
minimaal vijf deelnemers, zodat we de kosten voor het transport, de maaltijden en het gebruik van onze
faciliteiten tot een minimum kunnen beperken.
Verblijf en maaltijden
Voor de overnachtingen en eventuele maaltijden (ontbijt, lunch of avondeten) vragen we de gebruikelijke
vergoedingen (resp. 7,00, 7,50 en 20,00 euro p.p., incl. drank). Als ‘gewoon’ met ons wordt meegegeten
‘wat de pot schaft’, kost dat 10,00 euro p.p. incl. drank.
De huur van de appartementen of kamer(s) is in grote mate afhankelijk van het seizoen (laag, midden of
hoogseizoen) en andere factoren, zoals: welk(e) appartement(en) e/o B&B kamer(s), hoeveel dagen,
hoeveel personen en worden kamers gedeeld of niet. Wij zullen een zo gunstig mogelijk aanbod doen, in
principe uitgaande van onze laagseizoenprijzen (zie onze website).
Als kamers worden gedeeld zullen de kosten natuurlijk veel lager zijn. Als gekozen wordt voor een B&B
kamer is het ontbijt inclusief en als gekozen wordt voor een appartement, kan natuurlijk zelf worden
gekookt en kan helemaal zelf worden bepaald hoeveel dat mag kosten.
Overige kosten
Belangrijkste overige kosten waar rekening mee moet worden gehouden, zijn natuurlijk de reiskosten.
Als je met vier personen reist, is het waarschijnlijk het goedkoopst om met de auto te komen, mits
onderweg niet wordt overnacht, want dan ben je sneller en goedkoper uit door te vliegen. Het meest
economisch kan worden gevlogen met Ryanair vanuit Weeze naar Ancona (ma, wo en vrij) of Bologna
(alle dagen van de week), of met Transavia vanuit Eindhoven naar Bologna (di, do en zo). Tegen hele
gunstige prijzen kan vervolgens op het vliegveld een auto worden gehuurd, of wij halen je op van het
vliegveld in Ancona of het treinstation van Fano, maar dan ben je de rest van de tijd voor je vervoer ook
afhankelijk van ons.
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