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HOTEL VILLA CLEMENTINA 

Beschrijving:  

Wat te zeggen over Villa Clementina? 

Prachtig, bijzonder... Dat leest u bij 

elke beschrijving. Maar we menen het 

van ganser harte, want we vermelden 

een hotel alleen op onze website als 

we er zelf zijn geweest, en aangezien 

we alleen het mooiste van het 

mooiste willen treden we soms in 

herhalingen. 

 

Villa Clementina ligt op slechts een 

km. of 40 van Rome, dichtbij de 

oevers van het meer van Bracciano en 

bij de gelijknamige, historische stad, 

met het indrukwekkende kasteel van 

de familie Orsini. Natuur, schoonheid 

en rust, zo dicht bij Rome, waar u 

binnen 45 minuten kunt zijn. Een 

geweldig uitgangspunt om deze stad 

te bezoeken en in de namiddag terug 

te keren in deze oase van rust. 

 

Villa Clementina bestaat uit een 

hoofdgebouw plus diverse 

bijgebouwen van waaruit een pad 

naar het lagergelegen zwembad leidt, 

van daaruit naar de nog eens 

lagergelegen tennisbanen, en dit alles 

omgeven door mooie tuinen en 

bosschages. Dit hotel heeft slechts 7 

kamers; deze klein-schaligheid 

garandeert veel persoonlijke 

aandacht. De eigenaar, Dimitri 

Bonetti, is een kunstenaar; hij heeft 

zijn ziel en zaligheid in de decoratie 

van de kamers gelegd qua 

beschildering, en samen met zijn 

echtgenote iedere kamer tot in alle 

details, voornamelijk in Etruskische 

stijl, tot in alle details aangepast. Hij 

geeft cursussen in diverse 

schildertechnieken in zijn eigen 

studio maar neemt zijn "leerlingen" 

het liefst mee in de vrije natuur om 

hen de wonderschone kunst van het 

aquarelleren bij te brengen. Het 

restaurant is gespecialiseerd in de 

locale keuken, maar men voelt zich 

bepaald niet te min om ook 

overheerlijke pizza's in de 

ouderwetse houtoven te bereiden en 

naar wens op een van de terrassen te 

serveren. De tuin heeft ettelijke grote 

palmbomen met vele zoetgeurende 

planten en struiken die u voorzien van 

exotische schaduw in de warmste 

maanden. Maar wat het meest 

plezierig is, is de warme gastvrijheid 

en de informele sfeer die wordt 

gecreëerd door Dimitri en zijn vader 

Fausto, de gastheren die u het gevoel 

geven bij vrienden te zijn, waarnaar u 

zo snel mogelijk wilt terugkeren. Ja, 

een bijzondere sfeer hier&#8230;.. 

Memories are made of this! 

 

Faciliteiten:  

Gezellige, heel apart ingerichte, lobby 

met comfortabele banken en t.v. U 

kunt hier boeken en ander 

informatiemateriaal over de omgeving 

raadplegen. Er is een restaurant, een 

zwembad (6 x 12 m, diepte 1.20 tot 

2.50 m), tennisbaan, biljarttafel, 

fitnessruimte, jacuzzi, prachtige tuin 

met terrassen en houtoven, 

parkeermogelijkheden. 

 

Kamers:  

Totaal aantal kamers 8, waarvan 1 

1-pers. kamer, 4 2-pers. kamers, 2 

junior-suites en 1 suite, smaakvol 

gemeubileerd, met airco, telefoon, 

t.v., minibar en safe. Badkamers met 

haardroger en bad of douche.		 

 

Mogelijkheden sport/excursies:  

Op het meer is varen met motorboten 

verboden; het water is nog zo helder 

als glas. Wel mogelijkheden voor 

windsurfing, zeilen etc. Paardrijden 

op 2 km en golf op 15 km. De stadjes 

rondom het meer zijn stuk voor stuk 

een bezoek waard, maar Bracciano 

met het kasteel Orsini is toch het 

meest indrukwekkend. Bij boeking 

ontvangt u uitgebreide 

4-sterrenhotel 

8 kamers 

Zwembad 

Roma 40 km 
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streekinformatie. 

 

Afstanden:  

Het meer ligt op een afstand van 150 

m; stranden vindt u rondom het 

gehele meer, maar het 

dichtstbijzijnde strand is op ongeveer 

1 km. afstand. Rome 40 km, Viterbo 

51 km, Tarquinia (interessante stad + 

strand) 68 km. 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per nacht, per 

kamer, inclusief ontbijtbuffet, gebruik 

zwembad en tennisbaan. Minimale 

boekingsperiode 3 overnachtingen. Er 

is een babybedje beschikbaar. 

Hiervoor zijn, voor kinderen tot 3 

jaar, geen extra kosten verschuldigd 

 

Toeristenbelasting dient ter plaatse 

te worden voldaan 

 

Check-in op de dag van aankomst: 

geen limiet. De kamer dient op de dag 

van vertrek vóór 12.00 uur te worden 

verlaten 

 

Het zwembad is geopend van 15 mei 

tot 1 oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Kosten schildercursus: op aanvraag 

beschikbaar 

 

Openbaar vervoer: Treinstation in 

Bracciano. Gratis transfer bij 

aankomst en vertrek per trein; gaarne 

bij boeking aanvragen. Voor excursies 

in de omgeving is een auto 

noodzakelijk 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt Engels 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  7/1 - 30/4

16/10 - 24/12

 1/5 - 15/10

25/12 - 6/1

1-pers. kamer  105 0 140

2-pers. kamer  140 0 180

2-pers. kamer

Superior

 175 0 220

Junior suite  195 0 250

Suite  220 0 285

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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