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Hartelijk welkom op de site van “Il Piano della Corte”
“Il piano della corte” is een prachtig gerestaureerd landhuis daterend uit 1600, omgeven door een eeuwen
oude olijfboomgaard, eiken- en eucalyptusbossen, moestuinen en fruitbomen. Dit alles gelegen op een
eigen terrein van 500.000 m 2 -of 50 ha. Men kan er wandelen of Nordic-walken, meer dan 10 km, in totale
stilte die alleen onderbroken wordt door het zingen van vogels en krekels en het geruis van de beekjes.
Het heeft een groot terras met uitzicht op de vallei en zee. ‘s Avonds van de prachtigste zonsondergangen
en bijna altijd wolkenloze sterrenhemel genieten onder het nippen van een koele prosecco.
Het is een klein familiebedrijf. Men beschikt over 7 kamers die rustiek-elegant zijn ingericht en voorzien van
een prachtige badkamer met douche. Aanwezig airco (warm en koud), satellietaire tv, föhn, kluisje en
internet-wifi gratis. Voor enkele appartementen ligt een balkon met zitjes.
Er is 1 kamer ingericht voor invaliden en is voorzien van 2 bedden. Annex een kamer voor 2/3 personen met
eigen ingang.
Mede is een appartement met badkamer en keuken voor 6 personen beschikbaar.
Men heeft de keuze tussen B&B en halfpension (ontbijt en diner) dranken niet inbegrepen.
De keuken bereidt alle typische regionale voorafjes, pasta’s en taarten alles even heerlijk en biedt een grote
keuze aan regionale produkten zoals kaas, wijn, vlees en vleeswaren (bv salami).
De kleine maar zeer geraffineerde wijnkelder is voorzien van tongstrelende wijnen, hoofdzakelijk uit de
region, maar ook uit de rest van Italië. Is zeker een bezoekje waard en men kan er zelf de wijn kiezen.
Een vegetarisch menu is mogelijk. Men kan zelf de groenten en fruit in de biotuin plukken.
De bar is voorzien van eigengemaakte likeuren en heeft een groot assortiment gedistilleerden .
Het is heerlijk eten zowel op de overdekte galerij’ als in de prachtige eetzaal met open haard omringd door
comfortabele banken.
Een ideale vakantie voor mensen die houden van een combinatie van natuur (zandstranden en rotsen) en
cultuur (Velia en Paestum)”.
“Il piano della corte” ligt namelijk in het hart van het nationale park Cilento dat door de Unesco is
uitgeroepen tot erfgoed van de mensheid.
Voor meer informatie zie menu in het engels of italiaans en voor foto’s ga naar “galleria fotografica”.
Met vriendelijke groet
De directie

