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Een oase van
rust in Toscane
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Onze logeertip bevindt zich in het mooiste gedeelte van Toscane.
Villa Poggiano in Montepulciano dateert uit de achttiende eeuw
en is prachtig gerestaureerd door de huidige eigenaars.
TEKST EN FOTOGRAFIE REDACTIE

Je verblijft in een park op een heuvel met mooie uitzichten
over de Val d’Orcia. Droom weg bij de cipressen, de vele
zithoekjes, het fantastische zwembad, het mooie interieur,
de verzorgde kamers.
Villa Poggiano serveert een zeer lekker ontbijt. Je kunt ook
een lichte lunch krijgen, zowel ’s middags als ’s avonds. Er
is geen restaurant , maar het beste restaurant van Montepulciano is vlakbij en heeft een zeer goede verhouding
prijs/kwaliteit. Ook voor Montepulciano zelf moet je maar
even je gaspedaal indrukken.

Perfecte gastvrouw
Wat Villa Poggiano helemaal tot een bijzondere plek
maakt is de gastvrijheid van de eigenares Stefania Savini.
Zij maakt echt wel een verschil. Zij is gewoon de perfecte
gastvrouw. Zij kent de streek door en door en zij deelt die
kennis ook graag met haar gasten. Zij vindt het ook zeer
belangrijk dat gasten zich thuis voelen.
Kort samengevat: Villa Poggiano staat voor veel rust, veel
schoonheid en héél veel gastvrijheid.

Concertje meepikken
Voor de liefhebbers zijn er kooklessen. Activiteiten zoals
tennissen of paardrijden kunnen vlakbij en als je er tijdens
de zomermaanden verblijft, kan je, als je geluk hebt, een
concertje meepikken in de villa zelf of buiten aan het
zwembad.
De villa is tevens een goede uitvalsbasis om Toscane te ontdekken: Pienza ( op 11km), Montalcino (34 km), Cortona
(36 km), Siena (66 km), Orvieto ( 69 km). Andere aanraders : Bagno Vignoni, de ruime omgeving van de uitgedoofde vulkaan Monte Amiata, de Crete Senesi, de Val d’Orcia,
baden aan de voet van kalkrotsen in Bagni San Filippo, het
Lago Trasimeno, het Lago Bolsena en de tufsteenstadjes Pitigliano, Sovana en Sorano , de abdijen van Monte Oliveto
Maggiore en Sant’Antimo.

INFO EN RESERVATIES
www.villapoggiano.com
info@villapoggiano.com.
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