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Montesoffio in 2020 

Beste lieve mensen, 
In onze 14e nieuwsbrief kijken we voor de verandering meer vóóruit dan terug. Dit jaar hebben we een 

mooi en goed seizoen gehad en in 2020 vieren wij weer een jubileum: het 15e seizoen dat Montesoffio 

open is voor onze gasten.  

Montesoffio blijkt steeds meer een begrip aan het worden, wat ons sterkt om op de ingeslagen weg door 

te gaan en nu is de regio Le Marche ook nog door Lonely Planet  in de ‘Top 10’ gezet van ‘regions to visit 

2020’. 

 

Le Marche; van onbekend tot bemind 
 

Hoe lang nog zal Le Marche het ‘onontdekte Italië’ kunnen worden genoemd, nu Lonely Planet de regio 

heeft opgenomen in zijn top 10 van topregio’s op basis van de volgens hen grootste attracties: 

1) Grotte di Frasassi – GENGA 

2) Palazzo Ducale, Galleria Nazionale delle Marche – URBINO 

3) The Basilica della Santa Casa – LORETO 

4) Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi – MACERATA 

5) Spiaggia delle Due Sorelle – PARCO DEL CONERO 

6) Pinacoteca Comunale di Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle Marche – ANCONA 

7) Piazza del Popolo, Pinacoteca, Cattedrale di Sant'Emidio – ASCOLI PICENO 

 

Allemaal heel makkelijk in een dagtocht vanuit Montesoffio te bezoeken. Ascoli Piceno, in het zuiden van 

Le Marche, ligt wat verder weg.  

Wij voegen daar graag - globaal van Noord naar Zuid -  onze stuk voor stuk toppers bij ons in de buurt 

aan toe. Hier kan je genieten van onder  andere lekker eten, mooie musea, stranden, vergezichten, natuur, 

cultuur en architectuur; kortom het authentieke Italia: 

 

8) GRADARA  

9) PARCO SAN BARTOLO  

10) SALTARA - CARTOCETO  

11) FANO 

12) FOSSOMBRONE  

13) GOLA DEL FURLO 

14) CAGLI 

15) FRONTONE 

16) MONTE CATRIA 

17) FONTE AVELANA 

18) MONDAVIO  

19) CORINALDO 

20) PERGOLA 

21) SENIGALLIA  

22) OSTRA 

23) ARCEVIA 

24) FABRIANO 

25) JESI 

 

Nota bene: iedereen die in 2020 buiten het hoogseizoen bij ons boekt, krijgt van ons een handzame 

digitale reisgids van het Noordelijke deel van Le Marche cadeau, speciaal voor ons uitgegeven door het 

in 2020 eveneens jubilerende Ciao Tutti! 
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De zonnige kanten van 2019 
 

Het jaar 2019 begint gelijk voorspoedig met het tijdig - voor het begin van het nieuwe seizoen - succesvol 

verwijderen van de nierstenen bij Emile, die hem de hele winter in Nederland vast hadden gehouden. 

Opgelucht gaat het landbouwseizoen half februari weer van start met het snoeien van de wijngaard.  

Dit jaar een boomgaard vol bloesems in plaats van sneeuw in het voorjaar. 

 

Het weer in het voorseizoen kent een weifelende start, maar dat drukt de pret niet, hooguit dat wij het zo 

jammer vinden dat in de maanden mei en juni - onbetwist de mooiste maanden van het jaar! - nog zo 

weinig mensen Montesoffio weten te vinden. Gelukkig hebben we wel wéér een gezellig drukke 

schrijfweek en zitten we twee weekenden bijna vol met gasten van twee bruiloften en een Italiaans 

zonnewendefeest in de buurt. 

 

Een prachtige zomer breekt aan met veel 

nieuwe gasten en ook oude bekenden. Een van 

de hoogtepunten van de zomer is het optreden 

van de internationaal befaamde Cubaanse 

band Grupo Compay Segundo en het 

onovertroffen ‘La Tavolata Sul Castell’ begin 

augustus in het kleine Barchi. 

De laatste week van augustus staat in het 

teken van yoga en meditatie op Montesoffio, 

waarmee het hoogseizoen wordt afgesloten.  

 

In het najaar verheugen we ons op een tweede 

schrijfweek en een betere druivenoogst dan 

afgelopen jaren. In Amsterdam wordt de 

‘Aldebaran’, het klassieke zeiljacht (1936) waar 

Emile al meer dan een jaar flink wat uren in 

heeft gestoken, te water gelaten. 

Begin november, vlak voor het afsluiten van 

Montesoffio, blijkt dat we ook nog een mooie 

olijvenoogst hebben! 
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Onze tips voor 2020 

 

Wij weten natuurlijk allang dat Le Marche tot een van de mooiste regio’s van de wereld behoort en dat de 

mensen en het leven hier gemoedelijker is dan in veel andere delen van Italië. Toen in 2002 onze keuze op  

Montesoffio viel, gingen we vooral voor de centrale ligging tussen de bergen en de zee en de vele 

snoezige middeleeuwse stadjes rondom ons heen. En de aantrekkelijkheid van de veel lagere prijzen dan 

bijvoorbeeld in Toscane. We zijn  blij dat Le Marche nog grotendeels onontdekt is, dat komt de 

authenticiteit en de lagere prijzen zeker ten goede. 

 

Bovenal worden wij blij van alle gasten die uitgerust en vol mooie nieuwe ervaringen huiswaarts keren van 

hun welverdiende vakantie, dus kom in 2020 (weer) naar Montesoffio en: 

- verwen jezelf met de lekkerste wijnen en andere lekkernijen uit Le Marche, tijdens de ‘Cantine aperte’ op 

de mooiste wijnlandgoederen, in het laatste weekend van mei; 

- laat je verleiden om het verhaal op te gaan schrijven, dat al jaren in je hoofd zit en doe mee aan een van 

de schrijfweken die we organiseren; 

- kom buiten het hoogseizoen naar Montesoffio om met je vrienden of vriendinnen om jullie vriendschap 

te vieren tijdens een weekend, of een midweek; 

 

Jullie kunnen ons gedurende het seizoen – van het snoeien van de wijngaard in februari tot het plukken 

van de olijven in oktober – blijven volgen, houd onze ‘Facebook pagina’ 

(www.facebook.com/Montesoffio5) in de gaten en je kan ons ‘Instagram account’ volgen 

(www.imgrum.net/user/countryhousemontesoffio/3473736148). Soms zetten we ook wel eens een filmpje 

op ons ‘YouTube kanaal’: (www.youtube.com/user/montesoffio5). En als jullie ons ‘liken’ en ‘delen’ is dat 

helemaal mooi! 

 

 

 
Wij wensen iedereen hele inspirerende  

en vrolijke gezellige feestdagen 
en een gezond 2020 

 

 

 


