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VILLA TAMARA 

Beschrijving:  

De geschiedenis van Pienza is sterk 

verbonden met Paus Pius II, die in 

1458 begon om van deze antieke 

stad (tevens zijn geboorteplaats) te 

verbouwen tot een perfect voorbeeld 

van Renaissance architectuur. Gaat u 

de stad bezoeken, wat u zeker zou 

moeten doen, dan zult u zien dat de 

man daar perfect in geslaagd is; 

Pienza trekt heden ten dage 

bezoekers uit de gehele wereld. Het 

is er, zeker gedurende de 

ochtenduren, heel erg gezellig en er 

zijn veel winkels waar u de locale 

streekproducten kunt aanschaffen. 

Ook Monticchiello, eveneens een 

“bergstadje”, eigenlijk een kasteel, 

maakt deel uit van de gemeente 

Pienza. De streek is zeer beroemd 

vanwege de productie van 

voortreffelijke wijnen en kazen. 

 

In deze schitterende Val d’Orcia (wij 

vinden het eigenlijk “het echte 

Toscane”), de vallei met de heuvels 

van klei, in het zuidelijk gedeelte van 

Toscane vlakbij Pienza, staat Villa 

Tamara. Ondanks (of juist dankzij, 

wie zal het zeggen…) de bekendheid 

van deze streek, met “eenzame” huizen 

op even “eenzame” heuveltoppen en 

begroeid met cipressen, is het 

landschap door de eeuwen heen 

eigenlijk niet veel veranderd. 

 

Villa Tamara is een uitstekend huis, 

gelegen op een plek van waaruit men 

van prachtige vergezichten op de 

omgeving, inclusief de steden 

Monticchiello en Pienza, kunt 

genieten. 

Oorspronkelijk was het huis een 

uitkijkpost voor de Via Francigena; 

tegenwoordig is het een sfeervol en 

comfortabel familiehuis, omgeven 

door een grote tuin met daarin een 

boonvormig zwembad, te bereiken via 

8 traptreden. In Villa Tamara zou “de 

ideale dag” kunnen beginnen met een 

ontbijt op het terras; vervolgens kunt 

u kiezen welke Middeleeuwse stad of 

dorp u die dag gaat bezoeken (er zijn 

er genoeg in de nabije omgeving), u 

kunt de rest van de dag bij het 

zwembad doorbrengen tot aan (voor 

sommigen onder ons) het hoogtepunt 

van de dag: een spectaculaire 

zonsondergang. En bent u meer het 

sportieve type dan zijn hier meer dan 

genoeg mogelijkheden voor lange 

wandelingen en fietstochten. 

 

Villa Tamara, is een vrijstaand huis, 

dat plaats biedt aan 8 personen. Het 

is ruim, zeer schoon en perfect 

verzorgd. Het huis is comfortabel 

ingericht in een hoofdzakelijk 

klassieke stijl, met hier en daar een 

modern accent. De keuken is van alle 

moderne gemakken voorzien. Er is 

veel ruimte rondom het huis, er is een 

zeer ruime overdekte patio, waar 

gedurende de avonduren van heerlijke 

diners, begeleid door bijv. een 

uitstekende Brunello wijn, kan 

worden genoten. De tuin is mooi en 

goed onderhouden, er zijn hier en 

daar gezellige zitjes, een barbecue, er 

groeien olijfbomen en er zijn potten 

met kleurige bloemen en planten. Het 

zwembad met buitendouche is 

omgeven door een gazon en er is een 

klein overdekt terras en een 

gazebo.Vanaf het zwembad heeft u 

een mooi uitzicht op de omgeving. 

Het terrein is afgesloten d.m.v. een 

elektronisch hek Op het terrein zelf is 

een overdekte parkeerplaats. De 

eigenaresse is zeer vriendelijk, 

gastvrij en behulpzaam. Zij woont op 

het terrein, naast het huis, maar uw 

privacy is gewaarborgd. 

 

Lay-out (450 m2, 8 pers.):  

Begane grond: Ruime hal, 

living/eetkamer met open haard en 

satelliet-tv, keuken met houtoven, 

Villa 

Aantal pers. 8 

Zwembad 

Montepulciano 13 km. 
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eethoekje, oven, 4 kookplaten, 

koelkast/vriezer, afwasmachine, 

espresso-machine, extra badkamer 

met wastafel, toilet, bidet en douche 

en een wasmachine, ruimte met 

strijkbenodigdheden. 

Eerste verdieping:  

Grote zitkamer met open haard en 

openslaande deuren naar een terras 

met mooi uitzicht, kleine eethoek, 3 

2-pers. slaapkamers, kamer met 2 

bedden, badkamer met wastafel, 

toilet, bidet en douche, badkamer met 

wastafel, toilet, bidet en bad. Ruime 

patio met tuinmeubilair. 

 

Faciliteiten:  

Elektronisch hek, parkeerruimte, tuin, 

overdekte patio met tuinmeubilair, 

barbecue, zwembad met 

buitendouche en tuinmeubilair, 

satelliet-tv, telefoon voor inkomende 

gesprekken, houtoven, 4 

kookelementen, oven, 

koelkast/vriezer, afwasmachine, 

wasmachine, espresso-apparaat, 

strijkbenodigdheden. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Wandelen en fietsen. Het is, voor ons 

althans, al een genoegen om gewoon 

maar een beetje door het landschap 

te rijden. De stad Pienza moet u 

zeker bezoeken. Ook Montichiello 

(heel klein) is de moeite van een 

bezoek waard. Bekijkt u het Teatro 

Povero (het “armentheater”) en gaat u 

dan lunchen bij Ristorante La Porta. 

Leuk terrasje, mooi uitzicht, heerlijk 

eten, maar wel prijzig. Ook meer dan 

een bezoek waard zijn Montalcino, 

Montepulciano (veel wijnhuizen waar 

u naar hartelust kunt proeven en 

kopen) en Bagno Vignoni, met een 

Romeins thermaal bad midden in het 

dorp. Hier vindt u restaurants, waar u 

in de tuin kunt eten voor niet al te 

veel. Bekijkt u de Abdij van S. Antimo, 

waar elke zondag nog de mis wordt 

opgedragen (er wonen nog slechts 7 

monniken) en Gregoriaanse gezangen 

ten gehore worden gebracht. U kunt 

de thermale baden in Chianciano 

bezoeken, de fresco’s van Signorelli in 

het klooster Monte Oliveto Maggiore 

bekijken, of u gaat op een terras op 

de Campo in Siena zitten met een 

glaasje van het een of ander…. Laatste 

suggestie: U gaat naar Pienza, koopt 

de lekkerste zaken in de winkels vol 

met produkten uit de streek + enkele 

flessen Brunello en gaat vervolgens 

snel naar Villa Tamara, om u daar in 

een luie stoel bij het zwembad te 

laten zakken….. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde winkel in 

Monticchiello 3 km, Pienza 11 km, 

Bagno Vignoni 13 km, Montepulciano 

13 km, S. Quirico d’ Orcia 16 km, 

Montalcino 30 km, Chuisi 29 km, 

Cortona 45 km, Siena 62 km. 

 

TIP: 

Als u van linnen houdt, gaat u dan 

naar Monticchiello; Naast de kerk is 

een kleine winkel waar 

beddenspreien, handdoeken etc. van 

puur linnen worden verkocht. Ook 

prachtig: smeedijzeren voorwerpen 

bij Biagiotti in Pienza. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

soms andere periodes mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: Gebruik, 

water, gas, elektriciteit en het gebruik 

van bad-, bed- en keukenlinnen, 

waarbij wordt uitgegaan van 

wekelijkse wisseling, hout voor de 

open haard en gebruik babybedje 

(lakentjes aanwezig) 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, kosten voor 

verwarming (naar verbruik) en 

eindschoonmaak, € 120,00. Deze 

kosten dienen voor vertrek ter plaatse 

te worden voldaan 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 300,00 
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Check-in op de dag van aankomst 

tussen 15.00 en 19.00 uur. U dient 

het huis op de dag van vertrek vóór 

10.30 uur te verlaten 

 

Het zwembad (boonvorming, 6 x 8 m, 

diepte 1,60) is geopend van 15 mei 

tot 15 oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Er wordt bijna tot geen Engels 

gesproken. Ondervindt u problemen 

tijdens uw verblijf, dan kunt u 

uiteraard met ons contact opnemen 

 

Als u de omgeving wilt verkennen dan 

is een auto noodzakelijk 

 

Openbaar vervoer: Er is een bushalte 

(richting Montichiello). Voor zover 

ons bekend wordt er echter geen 

frequente dienstregeling 

onderhouden 

 

Het huis is te bereiken via een korte 

“strada bianca”, een ongeplaveide weg 

 

Op verzoek extra schoonmaakservice, 

€ 15,00 per uur. Ook kan er voor u 

gekookt worden; de eigenaresse 

serveert fantastische maaltijden! 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  5/1 - 18/5

5/10 - 28/12

18/5 - 22/6

7/9 - 5/10

22/6 - 7/9

Huurprijs per

dag

8 413 437 466

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

