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La	  Casa	  Vecchia,	  vakantiehuis	  voor	  vier	  personen	  in	  de	  Langhe	  –	  Piemonte	  
	  
De	  ruim	  tweehonderd	  jaar	  oude	  boerderij	  ligt	  aan	  een	  erf,	  samen	  met	  het	  huis	  van	  de	  eigenaar	  
(links	  net	  nog	  zichtbaar	  op	  de	  foto),	  en	  is	  omringd	  door	  2	  hectaren	  met	  hazelnotenstruiken,	  
grasland	  en	  bos.	  	  	  	  

Het	  huis	  ligt	  op	  een	  bergkam	  (op	  ca.	  500	  m	  hoogte)	  
en	  aan	  het	  einde	  van	  een	  doodlopende	  weg	  net	  
buiten	  het	  dorp	  Somano	  in	  de	  zogeheten	  Alta	  
Langa,	  het	  hoger	  gelegen	  deel	  van	  de	  Langhe.	  	  
	  
Vanaf	  het	  	  balkon	  heeft	  u	  een	  prachtig	  uitzicht	  op	  
de	  heuvels	  van	  de	  Langhe	  en	  bij	  helder	  weer	  ook	  op	  
de	  Frans-‐Italiaanse	  Alpen.	  	  Vanuit	  het	  keukenraam	  
kijkt	  u	  over	  het	  dak	  van	  ons	  houthok	  uit	  op	  een	  
bergkam	  met	  wijnranken	  en	  bij	  helder	  weer	  zijn	  net	  
de	  Zwitsers-‐Italiaanse	  Alpen	  te	  zien.	  
	  
Het	  huis,	  met	  twee	  slaapkamers,	  is	  volledig	  
gerenoveerd	  en	  voorzien	  van	  alle	  moderne	  
gemakken	  (ook	  wifi).	  	  

	  
Van	  eind	  mei	  tot	  begin	  oktober	  is	  het	  zwembad	  
open.	  In	  de	  winter	  wordt	  het	  huis	  centraal	  
verwarmd.	  	  	  	  
	  
Samengevat:	  twee	  slaapkamers,	  zitkamer,	  
eetkeuken,	  badkamer,	  aparte	  wc,	  zwembad	  en	  een	  
panoramisch	  uitzicht.	  
	  
Meer	  informatie	  en	  tarieven	  via:	  
lacasavecchia@gmail.com	  
	  
	  
	  
Karin	  Stubbé	  
www.genieteninpiemonte.nl	  
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Nadere	  omschrijving:	  
	  
La	  Casa	  Vecchia	  bestaat	  uit	  de	  begane	  grond,	  een	  verdieping	  en	  een	  ruim	  balkon.	  Op	  de	  begane	  grond	  zijn	  
een	  slaapkamer	  met	  een	  tweepersoonsbed	  (met	  twee	  matrassen	  van	  elk	  80	  x	  200	  cm),	  een	  badkamer	  met	  
ruime	  inloop	  douche	  (1x1	  m.)	  en	  een	  aparte	  wc.	  	  	  	  
	  
Via	  de	  smalle	  binnentrap	  komt	  u	  in	  de	  eetkeuken	  (gasfornuis,	  oven,	  afwasmachine,	  Nederlands	  en	  
Italiaans	  koffiezetapparaat,	  broodrooster,	  koelkast).	  	  	  	  	  
	  
De	  zitkamer	  grenst	  aan	  de	  
keuken	  en	  het	  balkon.	  Achter	  
de	  zitkamer	  bevindt	  zich	  de	  
tweede	  slaapkamer	  met	  twee	  
losse	  bedden	  (elk	  90	  x	  200	  cm).	  
Het	  balkon	  en	  de	  eerste	  
verdieping	  zijn	  via	  de	  
binnentrap	  en	  ook	  via	  de	  
buitentrap	  aan	  de	  voorzijde	  van	  het	  huis	  te	  bereiken.	  Er	  is	  ook	  
een	  klein	  terras	  op	  het	  westen	  achter	  het	  houthok	  met	  uitzicht	  op	  fruitbomen	  en	  
hazelnootstruiken.	  	  	  
	  
Hoofdkussens	  en	  dekbedden	  (polyether)	  zijn	  
aanwezig.	  Net	  als	  een	  klamboe,	  strijkijzer	  en	  -‐plank,	  
afwasborstel	  en	  -‐middel,	  peper	  en	  zout,	  ed.	  Voor	  een	  
babybedje	  of	  een	  derde	  bed	  op	  de	  slaapkamer	  van	  de	  
eerste	  verdieping	  kan	  gezorgd	  worden.	  Handdoeken,	  
keukendoeken	  en	  beddengoed	  bij	  voorkeur	  zelf	  
meenemen,	  maar	  kunnen	  tegen	  onkostenvergoeding	  
worden	  verstrekt.	  Er	  is	  wifi.	  	  	  
	  
Het	  zwembad	  (4	  x	  8	  m.	  en	  1.40	  m.	  diep)	  ligt	  wat	  lager,	  is	  via	  het	  grasveld	  en	  een	  
trap	  te	  bereiken	  en	  heeft	  een	  ruim	  natuurstenen	  terras.	  Het	  uitzicht	  is	  er	  mooi	  en	  wijds.	  Het	  zwembad	  
wordt	  ook	  door	  de	  eigenaren	  en	  hun	  eventuele	  gasten	  gebruikt	  (bij	  
aanwezigheid).	  
	  
Somano	  is	  een	  circa	  300	  inwoners	  tellend	  dorp,	  dat	  bekend	  staat	  om	  haar	  
schone	  lucht.	  Het	  ligt	  op	  de	  weg	  van	  het	  stadje	  Dogliani	  naar	  het	  dorp	  
Bossolasco	  in	  de	  Alta	  Langa.	  	  
	  
In	  Dogliani	  kunt	  u	  boodschappen	  doen	  (in	  10	  minuten	  met	  de	  auto	  te	  
bereiken).	  Hier	  is	  op	  dinsdag	  markt.	  Dogliani	  heeft	  een	  ruim	  winkelaanbod,	  
waaronder	  enkele	  supermarkten,	  en	  in	  het	  weekend	  een	  VVV	  op	  het	  plein	  
bij	  de	  grote	  kerk.	  	  
	  
In	  Somano	  is	  een	  bar	  (met	  heerlijk	  biologisch	  ijs!),	  postkantoor	  en	  een	  pizzeria.	  In	  de	  
boerderij	  ligt	  een	  map	  met	  uitgebreide	  informatie	  over	  wat	  te	  doen	  in	  de	  Langhe	  en	  een	  
lijst	  met	  adressen	  van	  restaurants	  en	  van	  wijnboeren	  waar	  wijn	  gekocht	  kan	  worden.	  	  	  
	  
De	  dichtsbijzijnde	  vliegvelden	  zijn	  Turijn	  Caselle	  (ca.	  1¼	  uur	  rijden	  tot	  boerderij)	  en	  
Milaan	  Malpensa	  (ca.	  2½	  uur	  rijden).	  Budgetvluchten	  vliegen	  soms	  ook	  op	  Genua	  (ca.	  1½	  
uur	  rijden).	  Vanaf	  Nice	  is	  het	  3	  tot	  4	  uur	  rijden	  tot	  Somano.	  Vanuit	  's-‐Hertogenbosch	  
rijdt	  de	  autoslaaptrein	  naar	  Alessandria.	  
	  

Slaapkamer	  1e	  verdieping	  
ervvverdie Slaapkamer	  begane	  grond	  

zitkamer	  

Keuken	  met	  eettafel	  en	  binnentrap	  ↑↓	  
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Uitzicht	  vanuit	  het	  keukenraam	  over	  dak	  van	  ons	  
houthok	  op	  wijngaarden	  en	  Alpen	  

Zicht	  op	  zwembad	  in	  de	  herfst	  

Entree	  naar	  buitentrap	  (linker	  foto)	  en	  
slaapkamer	  begane	  grond	  (rechter	  foto)	  

Balkon	  
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Over	  het	  zuidelijke	  deel	  van	  de	  Piemonte	  heb	  ik	  een	  boek	  geschreven:	  Genieten	  in	  
Piemonte,	  een	  reis	  door	  de	  bakermat	  van	  Slow	  Food.	  Prijs:	  €	  19,95	  	  
	  
Dit	  is	  zowel	  bij	  mij	  als	  in	  de	  boekhandel	  te	  bestellen.	  Zie	  ook:	  
www.genieteninpiemonte.nl	  
	  
	  
	  

Recensies:	  	  
*	  Karel,	  gezin	  met	  drie	  jong	  volwassen	  kinderen,	  juli/augustus	  2014:	  We	  willen	  net	  zo’n	  huis	  als	  jullie.	  Het	  
was	  er	  heerlijk.	  
*	  Edwin,	  gezin	  met	  twee	  oudere	  kinderen,	  juli	  2014:	  Genoten	  van	  het	  heerlijke	  eten,	  het	  uitzicht	  en	  
zwembad.	  
*	  Xandra,	  echtpaar,	  juli	  2014:	  We	  hebben	  het	  heerlijk	  gehad	  in	  La	  Casa	  Vecchia!Wat	  een	  prachtplek	  
hebben	  jullie	  daar	  met	  dat	  magnifieke	  uitzicht....	  Het	  huisje	  is	  zeer	  compleet	  en	  gezellig	  ingericht.	  Het	  
enige	  is	  dat	  de	  Wi-‐Fi	  verbinding	  niet	  sterk	  was.	  Normaal	  gesproken	  is	  dat	  in	  een	  vakantie	  niet	  erg,	  maar	  nu	  
wilden	  we	  het	  nieuws	  toch	  wel	  volgen....In	  alle	  rust	  zijn	  we	  toch	  nog	  vergeten	  in	  jullie	  logboek	  te	  schrijven,	  
hoewel	  we	  niet	  iets	  nieuws	  zouden	  toevoegen	  aan	  de	  verhalen	  van	  onze	  voorgangers.	  Leuk	  om	  te	  
lezen!We	  komen	  graag	  nog	  een	  keer	  terug!	  
*	  Glen,	  gezin	  met	  twee	  jonge	  kinderen,	  juni	  2014:	  Heerlijke	  vakantie	  met	  ‘levende’	  natuurtelevisie.	  Het	  
was	  behoorlijk	  wennen	  om	  weer	  aan	  de	  bewoonde	  wereld	  te	  wennen.	  
*Ingrid:	  twee	  volwassenen,	  september	  2013	  We	  hebben	  genoten	  van	  onze	  vakantie,	  van	  de	  rust	  daar.	  We	  
missen	  het	  nu	  al.	  	  	  
*	  Sacha:	  gezin	  met	  twee	  kinderen,	  juli	  2013	  We	  hebben	  allemaal	  genoten.	  Ik	  wil	  je	  complimenteren	  met	  
jullie	  mooie	  huis.	  	  	  	  
*	  Ingrid:	  gezin	  met	  twee	  oudere	  kinderen,	  eind	  juni	  2013:	  	  We	  hebben	  een	  heerlijk	  verblijf	  bij	  jullie	  gehad.	  
Genoten	  van	  de	  rust	  en	  kalmte	  en	  het	  zalige	  zwembad.	  Zeker	  iets	  wat	  we	  zullen	  aanbevelen	  aan	  vrienden	  
en	  kennissen.	  	  	  	  
*	  Guido:	  twee	  volwassenen,	  juni	  2013	  We	  hebben	  een	  geweldige	  tijd	  gehad	  in	  jullie	  boerderij.	  Prachtig.	  
Heerlijk	  rustig	  en	  verzorgd.	  We	  hopen	  nog	  een	  keer	  terug	  te	  komen.	  	  	  Erwin:	  twee	  volwassenen,	  juni	  2013	  
Het	  huis	  is	  perfect.	  Alles	  werkt	  en	  het	  is	  compleet	  uitgerust.	  De	  streek	  heeft	  een	  onuitwisbare	  indruk	  
achtergelaten.	  We	  komen	  graag	  een	  keer	  terug.	  	  	  	  
*	  Joke:	  drie	  volwassenen,	  medio	  mei	  2013	  De	  temperatuur	  ging	  pas	  het	  laatste	  weekend	  over	  de	  20	  
graden.	  Daardoor	  de	  verwarming	  aangehad.	  Desondanks	  het	  erg	  naar	  het	  zin	  gehad.	  De	  Langhe	  is	  een	  
openbaring:	  aardige	  mensen,	  lekker	  eten	  en	  drinken.	  We	  hebben	  veel	  gehad	  aan	  de	  aanwijzingen	  in	  je	  
gids.	  Complimenten	  voor	  zoveel	  informatie.	  La	  Casa	  Vecchia	  is	  een	  bijzondere	  plek	  waar	  we	  zeer	  van	  
genoten	  hebben.	  	  	  
*	  Yvonne:	  gezin	  met	  drie	  kinderen,	  begin	  mei	  2013	  Wij	  kijken	  terug	  op	  een	  fantastische	  vakantie.	  We	  
hebben	  genoten	  van	  jullie	  mooie	  plek!	  	  	  	  
*	  Manon,	  met	  vrienden:	  “Heerlijke	  plek”	  ,	  september	  2012	  Een	  heerlijke	  plek	  om	  te	  genieten	  van	  alles	  wat	  
Piemonte	  te	  bieden	  heeft.	  Prachtige	  uitzichten,	  in	  de	  buurt	  van	  de	  grote	  wijngebieden,	  mooie	  plaatsjes	  
om	  te	  bezoeken,	  leuke	  restaurantjes	  en	  rust.	  La	  Casa	  Vecchia	  bevindt	  zich	  op	  een	  heuvelrug	  aan	  het	  einde	  
van	  een	  klein	  landweggetje.	  Het	  huis	  is	  sfeervol	  ingericht,	  ruim,	  schoon	  en	  alles	  wat	  je	  nodig	  hebt	  op	  
vakantie	  is	  aanwezig.	  Een	  echte	  aanrader	  voor	  iedereen	  die	  opzoek	  is	  naar	  la	  bella	  Italia.	  	  	  
*	  Sylvia	  met	  oudere	  kinderen:	  “Fantastische	  plek”,	  augustus	  2012	  	  La	  Casa	  Vecchia	  in	  Somano	  is	  werkelijk	  
een	  droomhuis	  in	  een	  prachtige	  omgeving	  (de	  Langhe,	  Piemonte)!	  Wij	  waren	  er	  alleen	  (de	  eigenaars	  
waren	  in	  Nederland)	  en	  hadden	  dus	  zelfs	  het	  zwembad	  voor	  onszelf;	  wat	  een	  luxe.	  Het	  uitzicht	  en	  de	  rust	  
zijn	  "overweldigend".	  Voor	  wat	  grotere	  steden	  moet	  je	  wel	  1/2	  tot	  1	  uur	  rijden	  maar	  de	  kleine	  plaatsjes	  in	  
de	  buurt	  zijn	  ook	  leuk	  en	  we	  hebben	  overal	  prima	  gegeten!	  Prijs-‐kwaliteit	  van	  het	  huis	  is	  prima	  en	  ook	  het	  
eten	  in	  restaurants	  in	  de	  buurt	  is	  niet	  duur.	  Het	  huis	  is	  opvallend	  volledig	  ingericht;	  niets	  ontbreekt	  
(folders,	  boeken,	  spelletjes,	  zeer	  volledige	  huisraad	  en	  zelfs	  klamboes).	  	  	  


