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CASA BRANDO 

Beschrijving:  

Eén van de grootste attracties van de 

Veneto is ongetwijfeld de 

Venetiaanse villa. Deze adellijke 

landhuizen, die door de Venetiaanse 

aristocratie als zomerverblijf werden 

gebruikt, werden vanzelfsprekend 

gebouwd in de mooiste gebieden van 

de provincies Venezia, Vicenza en 

natuurlijk Treviso. In de loop van de 

geschiedenis raakten adellijke 

families aan lager wal, stierven uit of 

kwam het op een andere wijze tot het 

moeten opgeven van het 

buitenverblijf. Met de opkomst van 

het toerisme in deze streek en het 

ontstaan van een nieuwe, 

economische "adel" veranderden vele 

villa's van eigenaar en werden ze 

geheel gerestaureerd en van modern 

leefcomfort voorzien. 

 

Dit imposante gebouw stamt uit de 

15e eeuw; sinds die tijd is het altijd in 

het bezit van de graven Brandolini d’ 

Adda gebleven. Het gebouw deed 

dienst als administratief 

hoofdkwartier van de Brandolini “clan”; 

de originele decoraties, het 

familiewapen en de standbeelden 

getuigen van het historische karakter 

van de villa. 

 

Casa Brando staat in Cison 

Valmarino, een charmant dorp aan de 

voet van de Dolomieten, in een regio 

die beroemd is vanwege de excellente 

gastronomie en de uitstekende 

wijnen, de regio waar de componist 

Vivaldi en de kunstschilder Titiaan 

opgroeiden. Het dorp ligt op minder 

dan een uur afstand van Venetië en niet 

ver van de beroemde ski-resorts 

Cortina d’ Ampezzo en Val Badia.  

 

De locatie is ideaal voor rustzoekers 

maar is tevens een uitstekende 

uitvalsbasis voor het ontdekken van 

interessante plaatsen in de nabije 

omgeving, zoals bijvoorbeeld de 

Palladio villa’s en gezellige stadjes 

(bijv. Asolo, Treviso en Bassano del 

Grappa). 

 

Het interieur is recent compleet op 

een hoog kwaliteitsniveau 

gerestaureerd en biedt de gasten nu 

de bijzondere ervaring van het 

verblijven in een waar Renaissance 

huis, ingericht met luxueus antiek van 

de familie gemixt met modern design 

van hoge kwaliteit. 

 

In de tuin bevindt zich een groot 

zwembad en een gezellig zitgedeelte 

onder een monumentale 

kastanjeboom. In het jaar 2015 heeft 

de Sunday Times in hun rubriek “The 

Best of Italy” het huis opgenomen in 

hun lijst van “20 meest bijzonder 

hotels en villa’s", en wel op de 12e 

plaats. In de villa is de film 

"Mogliamante" met in de hoofdrol 

Marcello Mastroianni opgenomen. 

 

Onze conclusie: een huis vol historie, 

prachtig gedecoreerd, rustig gelegen 

aan de voet van de Dolomieten, met 

een grote tuin en een zwembad. De 

villa kan 10 personen herbergen (5 

slaapkamers, 6 badkamers, waarvan 

5 en suite). 

 

Leuke tip: dagexcursie met de 

rondvaartboot over de rivier de 

Brenta naar Venetië, met inbegrip van 

de bezichtiging van drie 

Palladio-villa's. 

 

Indeling (10 pers.):  

Hoofdgebouw (6 pers.): entrée, hal 

met hoog plafond en zitkamer, 2de 

zitkamer, eetkamer, grote open 

keuken met uitzicht op de rozentuin 

en open haard, 2 2-pers. master 

slaapkamers met badkamer en suite 

(bad en aparte douche), 2-pers. 

slaapkamer met queen size bed met 

Historische villa 

10 personen 

Zwembad 

Venetië 65 km. 
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en suite badkamer (bad en aparte 

douche), badkamer (bad en aparte 

douche), TV-ruimte. 

Vleugel (4 pers.): , hal, 2 zitkamers, 

2 2-pers. slaapkamers met queen 

size bedden met en suite badkamers. 

Twee extra slaapkamers zijn op 

verzoek beschikbaar (extra kosten).  

 

Bij de huurprijs inbegrepen:  

Schoonmaakservice (6 dagen per 

week, 8 uur per dag) en het bereiden 

van het ontbijt + nog een maaltijd is 

inclusief. Wasservice???? 

 

Faciliteiten:  

Satelliet-TV, DVD-speler, 

CD-speler, WiFi-Internetaansluiting, 

zwembad, wasservice (extra kosten). 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Bank en winkels in het dorp, 

dichtstbijzijnde oprit Autostrada 14, 

Venetië luchthaven 80, Venetië 65, 

Treviso 60, Conegliano 18, Cortina d' 

Ampezzo 95, Pieve di Soligo 10, 

Valdobbiadene 17, Vittorio Veneto 

17, Padua 120. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen. De huurperiode 

vangt aan op zaterdag en eindigt op 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

soms andere periodes mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: het 

gebruik van bed-, keuken- en 

tafellinnen, waarbij wordt uitgegaan 

van wekelijkse wisseling, de 

eindschoonmaak en waar aangegeven 

huishoudelijke hulp 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en kosten voor 

verwarming. Deze kosten dienen ter 

plaatse te worden betaald vóór vertrek 

 

Veel accommodaties zijn voorzien van 

badlakens voor gebruik bij het 

zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

18 x 6 m en is in het algemeen 

gesproken geopend van 25/5 - 28/9. 

Buiten deze periode dient bij boeking 

te worden gevraagd of het zwembad 

geopend kan worden 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 1.500,00. Als 

er een telefoon met uitgaande lijn 

aanwezig is wordt een extra 

waarborg verlangd van € 250,00. 

Beide waarborgsommen moeten 

contant worden betaald 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Op de 

dag van vertrek dient het huis vóór 

10.00 uur te worden verlaten 

 

Veel villa's liggen midden op het 

platteland en zijn bereikbaar via een 

zgn. "strada bianca", een 

ongeplaveide weg. Informeert u vóór 

boeking of het door u gekozen huis 

met uw auto te bereiken is 

 

Een verzoek tot het meenemen van 

een huisdier wordt in de meeste 

gevallen niet gehonoreerd. Wilt u 

toch een huisdier meenemen, 

informeert u dan naar de 

mogelijkheid hiertoe vóór dat u 

reserveert. Als toestemming wordt 

verkregen dan wordt een extra 

waarborgsom hiervoor verlangd 

 

Het afsluiten van een 

annuleringsverzekering wordt 

aangeraden 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  16/3 - 13/4 13/4 - 15/6

14/9 - 9/11

15/6 - 14/9

Huurprijs p/w 20 10400 12150 13880

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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