
Country House Montesoffio www.montesoffio.com 

 

 

Compleet verzorgde Schrijfretraite in heerlijk Italië 

Heb je altijd al een boek willen schrijven, maar ontbreekt de ruimte? 

Kom naar Montesoffio van 26 september tot 3 oktober 2020  

vanaf € 665,- 

 

Op het rustige, authentieke Italiaanse platteland, ver weg van verkeer en andere stoorzenders vind je een plek 

waar je alle tijd en ruimte ervaart om te schrijven. In het glooiende landschap van Le Marche staat Country house 

Montesoffio. Een sfeervol huis met moderne appartementen in een groene oase van rust. 

 

Schrijfretraite  

Voor schrijvers die al over de nodige kennis beschikken, die meters willen maken en kunnen sparren met andere 

schrijvers, bieden we de schrijfretraite aan. Schrijvers kunnen tijdens deze week op Montesoffio vertoeven om te 

schrijven, samen met gelijkgestemden, waarbij ze volledig worden verzorgd. Ze kunnen met elkaar sparren 

wanneer ze willen en als ze niet komen om te schrijven, maar alleen om inspiratie te vinden of te ontspannen is 

dat ook goed. Gedurende de week kan je deelnemen aan intervisiesessies, waarbij met elkaar dieper wordt 

ingegaan op elkaars ervaringen, vragen en thema’s.   

 

Op en top en compleet verzorgd 

Anja en Emile, de eigenaren van Montesoffio, verwennen alle deelnemers met gezamenlijke Italiaanse maaltijden 

aan de lange tafel buiten onder de kersenboom. Wakker worden met een plons in het zwembad, daarna een 

gezond ontbijt met zelfgebakken brood en dan aan de slag.  

Naar behoefte zijn er intervisiesessies die worden begeleid door een ervaren coach en/of schrijver.  

 

Volpension 

- 7 overnachtingen op het landgoed o.b.v. een 2-persoonskamer met eigen badkamer 

- Welkomstdiner op zaterdag 

- Dagelijks ontbijt en lunch met verse producten 

- 5 avonden een gezamenlijke Italiaanse maaltijd 

- Onbeperkt koffie, thee en water tussendoor 

- Wijn en fris tijdens het diner 

 

Praktisch 

Montesoffio ligt in de regio Le Marche in Italië en is goed bereikbaar per vliegtuig met Transavia, KLM, Ryanair en 

Lufthansa naar Bologna. De  laatste twee maatschappijen vliegen ook naar het dichterbij gelegen Ancona. 

De schrijfretraite doen we met minimaal 3 en maximaal 7 deelnemers. 

De prijs voor de schrijfretraite à € 665,- is per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer, inclusief intervisiesessies, 

volpension, exclusief vliegreis. Partners kunnen mee voor € 580,- en genieten van het hele aanbod exclusief de 

schrijfbegeleiding. 

 

Overig 

- Eén avond samen of op eigen gelegenheid naar een plaatselijke restaurant (ca. € 25,-) 

- Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 110,- 

- Rondom Montesoffio kun je heerlijk wandelen en Middeleeuwse stadjes ontdekken. 

-  Binnen twintig minuten ben je bij de kust. 

 

Voor meer informatie en/of aanmelden:marlenbeek@casema.nl of www.montesoffio.com 

 

Tot ziens op landgoed Montesoffio! 


