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Samen met vrienden of vriendinnen naar Le Marche in Italië. 
 

 
 

Samen met vrienden of vriendinnen een lang weekend, midweek of hele week samen genieten van tijd 

voor elkaar op landgoed Montesoffio in Le Marche, Italië. Een heerlijk land en Le Marche in het bijzonder. 

Een authentieke regio met trotse vriendelijke Italianen. Ons Country house Montesoffio ligt midden in het 

noordelijke deel van Le Marche. De zee en ook de bergen zijn dichtbij, je kan alle kanten op! 

 

Wat kan je verwachten van een gezellige tijd samen op Montesoffio? 
Midden in het rustige, echte Italiaanse heuvelland ligt landgoed Montesoffio, ver weg van verkeer, 

telefoon en stoorzenders. De temperatuur is ideaal voor het buitenleven en het zwembad met zoutwater 

ligt klaar voor een verfrissende duik. 

In het voorjaar zie je de ontluikende frisse natuur om je heen, de bloemen en de vogels en onze wijngaard 

en fruit- en olijfbomen staan volop in bloei. Kom je in het najaar dan is de warmte van de zomer 

vertrokken en zijn de boeren druk met de oogst van de druiven, tarwe, zonnebloemen en olijven. Elk 

seizoen staat voor een betoverend landschap. 

 

Ook Montesoffio heeft veel te bieden: 

- een rustige omgeving, je bent onderdeel van het schilderij om je heen  

- een fraai gelegen, rustig en mooi landgoed tussen middeleeuwse dorpjes  

- goed ontbijt met zelfgebakken brood in de ochtend,  

- lunch en diner geïnspireerd op de Italiaanse keuken en geserveerd aan een lange tafel buiten 

- ontspanning en gezelligheid met elkaar, spelletjes, piano en andere muziekinstrumenten, films en WiFi 

- zoutwater zwembad  

- gemeenschappelijke grote huiskamer 

 

In deze oase van rust zorgen wij, Anja en Emile, ervoor dat jullie verblijf helemaal top geregeld is. Wij 

verwennen je met culinaire maaltijden geïnspireerd op de Italiaanse keuken. We dekken de lange tafel 

buiten naast de wijngaard en staan de rest van de dag klaar om het jullie naar de zin te maken. Wij wijzen 

jullie graag de mooiste natuurplekjes, musea, shopping-stadjes en -outlets in de omgeving. 
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Kies voor een Weekend, Midweek of Week arrangement. 

 

Het weekend-arrangement, 3 overnachtingen, 250 euro 

 Welkomstborrel met de wijn van onze eigen wijngaard en amuses 

 3 x overnachtingen op basis van 2-persoonskamer met eigen badkamer 

 3 x uitgebreid ontbijt met zelfgebakken volkoren brood 

 1 x  Welkomstdiner, uitgebreid verrassingsdiner aan de lange tafel 

 1 x culinair 4 gangen tuin-diner geïnspireerd op de Italiaanse keuken 

 Wijnproeverij 

 Thee, koffie en water de gehele dag door 

 De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 50,-  

 

Het midweek-arrangement, 4 overnachtingen, 330 euro 
 Welkomstborrel met de wijn van onze eigen wijngaard en amuses 

 4 x overnachtingen op basis van 2-persoonskamer met eigen badkamer 

 4 x uitgebreid ontbijt met zelfgebakken volkoren brood 

 1 x  Welkomstdiner, uitgebreid verrassingsdiner aan de lange tafel 

 2 x culinair 4 gangen tuin-diner geïnspireerd op de Italiaanse keuken 

 Wijnproeverij 

 Thee, koffie en water de gehele dag door 

 De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 70,-  

 

Het week-arrangement, 7 overnachtingen, 520 euro 
 Welkomstborrel met de wijn van onze eigen wijngaard en amuses 

 7 x overnachtingen op basis van 2-persoonskamer met eigen badkamer 

 7 x uitgebreid ontbijt met zelfgebakken volkoren brood 

 1 x  Welkomstdiner, uitgebreid verrassingsdiner aan de lange tafel 

 4 x culinair 4 gangen tuin-diner geïnspireerd op de Italiaanse keuken 

 Wijnproeverij 

 Thee, koffie en water de gehele dag door 

 De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 110,-  

 

Het enige dat je zelf hoeft te regelen is de reis naar Montesoffio met auto, bus, trein of vliegtuig: 

Vliegen kan vanuit Amsterdam, Eindhoven of Weeze naar Bologna, met KLM, Transavia en Ryanair 

en dan 2 uur verder met trein of huurauto. Of je vliegt rechtstreeks van Weeze naar het dichterbij gelegen 

Ancona (1 uur rijden van Montesoffio) met Ryanair, of met Lufthansa met overstap. Op beide luchthavens 

kan je makkelijk en heel betaalbaar een auto huren. We adviseren jullie natuurlijk graag!  

Op verzoek verzorgen wij de transfer van vliegveld Ancona naar Montesoffio en v.v. voor € 25,- per rit en 

ophalen van of brengen naar Fano (treinstation) € 10,- per rit. 

 

Programma-onderdelen op maat 

• Wandeling 

• Wijnproeverij 

• Stads- en museumbezoek 

• Spelletjes marathon 

• Stranddag (brengen en halen) 

• Kookworkshop 

• Pizza-avond met onze houtoven 

• Barbecue avond 


