
Vakantiehuizen/Agriturismo in Umbria met zwembad 
 

Italian Residence biedt u betaalbare 

vakantiehuizen met gedeeld zwembad, 

bijzondere agriturismo’s, wijnlandgoederen, 

eenvoudige budget villa’s of luxe vrijstaande 

villa’s met privé zwembad in de regio Umbrië. 

Dit gebied, op slechts anderhalf uur onder 

Florence, waar Toscane overgaat in Umbrië, 

wordt ook wel het groene hart van Italië 

genoemd. U vindt er prachtige weidse groene 

heuvels, begroeid met wijnranken en 

olijfbomen. 

 

Hier vindt u vele oude stadjes op heuvels 

gebouwd en omringd met een stadsmuur; het 

is alsof de tijd hier stil heeft gestaan. Er zijn 

ook een  aantal indrukwekkende steden met 

leuke bezienswaardigheden zoals Assisi, het 

geboortedorp van Sint. Franciscus. Hier kunt 

u o.a. de Franciscus basiliek en het klooster bewonderen. In Perugia, de fraaie studentenstad met 

zijn mistieke ondergrondse stad en het mooie Piazza IV Novembre, wordt jaarlijks in juli het 

fantastische Umbrië jazz festival gehouden. In Spoleto is elk jaar een bekend kunstfestival en in 

de Romaanse kerken vindt u hier vele fresco’s. Een aantal andere interessante plaatsen in 

Umbrië zijn Foligno, Gubbio, Todi en Orvieto. Zelfs Rome met zijn vele bezienswaardigheden 

zoals o.a het colloseum, het Vaticaan, Sixtijnse kapel en de Trevi fontein, is per trein in een wip te 

bereiken. 

 

Umbrië heeft geen kust, maar u vindt er wel het mooie meer van Trasimeno met leuke dorpjes 

zoals Castiglione del Lago en diverse strandjes. U kunt een duik in het zwembad van uw 

vakantiehuis op een van onze vele fraaie locaties in Umbrië afwisselen met kunst en cultuur. 

Kortom een ideale bestemming voor een gezinsvakantie. Alle locaties in Umbrië zijn persoonlijk 

en zorgvuldig geselecteerd op hun bijzondere ligging en hun authentieke Italiaanse karakter. 

 

Italian Residence is al ruim 15 jaar de meest gespecialiseerde aanbieder van Agriturismo's, 

vakantie appartementen, budget en/of luxe vakantie villa’s in Italië. 

  



Tips en wetenswaardigheden Umbria 

 
De mooiste steden van Umbria 

In dit groene hart van Italië vindt u veel prachtige oude stadjes. Bij deze heb ik enkele van mijn 

persoonlijke favorieten op een rij gezet. Zeker een bezoek waard indien u in de regio bent. 

 

Gubbio 

Gubbio is een van mijn meest favoriete plaatsen in Umbria. Het stadje heeft een rijke historie en 

er is meer dan genoeg te zien. Het is een van de oudste plaatsen in Umbria en de gebouwen zijn 

goed bewaard gebleven. De stad is vol met monumenten en u moet zeker even een bezoekje 

brengen aan de kathedraal van de stad en het dogenpaleis. Gubbio trekt niet alleen bezoekers 

met zijn kunst, maar ook met zijn spectaculaire traditionele festivals zoals de Corsa dei Ceri en 

de Palio Balestra.  

 

Assisi 

Het welbekende Assisi mag u zeker niet missen als u een bezoek brengt aan Umbria. De stad is 

volledig gewijd aan Saint Francis die hier is geboren en z’n hele leven heeft gewoond. In het 

kleine centrum, gelegen op de Subasio heuvel, verwijst alles naar de Saint Francis. Wat u zeker 

niet mag missen in het centrum is de Basilica of St. Francis. Dit prachtige architectionische 

complex is een prachtig voorbeeld van de prachtige architectuur van Italië.  

 

Perugia 

In Perugia raad ik u aan om te beginnen in de ondergrondse stad (deze begint in de 

parkeergarage). Hiervandaan kunt u via de roltrappen direct in het centrum komen. In juli speelt 

zich hier onder meer Umbria Jazz af. Perugia is de hoofdstad van Umbria en u kunt hier genieten 

van prachtige uitzichten. Op de eerste plaats is Perugia een universiteitsstad. De Corso Vannucci, 

de belangrijkste straat van Perugia en verkeersvrij, heeft een van de mooiste en meest verfijnde 

passeggiate in heel Italië. 

 

Orvieto 

Voor een bezoek aan Orvieto kunt u de auto het beste parkeren bij het station. Vanaf hier gaat de 

funicolare direct naar het centrum van Orvieto. Orvieto is een prachtige plaats met een 

overweldigende dom en een ondergrondse stad die zeker de motie van het bezoeken waard is. 

 

Spoledo 

Spoledo moet u zeker niet vergeten in uw kennismaking met Umbria. Het is een fraai stadje met 

een mooie oliemolen en veel bezienswaardigheden. Ik raad u zeker aan een wandeling te maken 

door de stad met de vriendelijke en zeer goed Engels sprekende gids Daniela Cittodini.  

  



Gidsen voor een bezoek aan de steden van Umbria 

Wanneer u een stad bezoekt en meer informatie wenst over de geschiedenis en de 

bezienswaardigheden, is een gids een echte aanrader. Onze gidsen kunnen u alles vertellen over 

de desbetreffende stad en u een onvergetelijke rondleiding aanbieden. 

 

 Spoleto. Engelstalige gids Daniela Cittodini. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 

00390743420098. Op aanvraag regelt zij ook (halve/dag) kookcursussen in Hotel 

Clituno te Spoleto. U kunt haar ook vragen een truffelhondenjacht te regelen. 

 

Activiteiten in Umbria 

• Wijnproeverij. Bij het meer van Trasimeno, in de buurt van Cortona, raad ik u deze 

wijntasting aan (www.vinimezzetti.it). 

• Truffelproeverij. Via www.tastingtravel.it kunt u deelnemen aan een truffelproeverij. 

Truffels zijn de specialiteiten van de Umbria regio. 

• Kookcursus. U kunt deelnemen aan (halve/dag) kookcurssusen in het hotel Clituno 

gelegen in het centrum van Spoleto. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Daniela Cittodini op 00390743420098. 

• Mountainbiketour. Umbria biedt veel trails weg van de hoofdwegen.  

 Bartolucci Bruno te Assisi (Railway of S. Maria degli Angeli - +39 0368431758 – 

0330882762). 

 Testa Renato te Orvieto (Via Montemarte, 47 - +39 0763344303 – 0335612546). 

• Paardrijden. Het platteland van Umbria is ideaal voor een tocht te paard. Er zijn 

uitgerekte landschappen waar u heerlijk kunt rijden. 

 Associazion Ippica San Martino te Perugia (Strada Montebello, 2 - Ponte Pattoli - 

+39 075694897). 

 Azienda Agrituristica Bartoli te Spoleto (Loc. Patrico di Spoleto - +39 

0743220058). 

 Paardrijden op een kasteel gelegen tussen Rome en Siena (www.horse-

riding.santacristinacastle.com). 

• Markten. http://www.invaldichiana.com/tags/mercati_settimanali  

• Golf.  

 Golfclub Perugia (Santa Sabina - Loc. Ellera Perugia - +39 0755172204). Deze 18-

hole golfbaan is gelegen op 10 km van Perugia en is het gehele jaar open. 

 Golf Club Panicale Lamborghini (Loc. Panicarola -+39 075837582). Deze 9-hole 

golfbaan is gelegen op 26 km van Perugia en is het gehele jaar geopend. Er is ook 

een oefenbaan.  

 Antognolla Golf e Country Club (Loc. Antognolla - Str. S. Giovanni del Pantano 

06070 Perugia -+39 0756059563). Gelegen op 15 km van Perugia vind u deze 9-

hole golfbaan. 

 

Voor meer toeristische informatie over markten, evenementen festivals etc zie volgende link: 

www.umbriasi.it  

 

Glutenvrij dieet in Italië 

Mag u geen gluten en gaat u op vakantie in Italië? Als u op onderstaande link drukt vindt u 

allerlei goed tips die u kunt gebruiken tijdens uw vakantie. 

http://www.glutenvrij.nl/uploaded/FILES/03_NCVvakantie/2.04%20Italie_info.pdf 
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Restaurants 

Naar zelf vele jaren Umbria te hebben bezocht, deel ik graag met u mijn favoriete locaties en 

resaturants. Vele zijn een echte aanrader en een bezoek aan deze restaurants draagt zeker bij 

aan een echte Umbria ervaring. 

 

Gubbio 

• Taverna del Lupo (Via Giovanni Ansidei 21 – Gubbio). Dit is een van mijn meest 

favoriete restaurants. Ze staan bekend om de heerlijke truffelgerechten. Zeker een 

bezoek waard als u in de stad bent. 

 

Regio Trasimeno Passignano 

• La Dimora Della Cortesia (Passignano est). Passignano is een leuk oud plaatsje en na 

een bezoek aan het centrum raad ik u zeker aan om naar dit restaurant te gaan. U kunt 

hier genieten van een prachtig uitzicht over het Trasimeno meer. 

• Ricette di Merion (Via Pozzo 21 – Tuoro sul Trasimeno). 

• Agriturismo Bellona (Preggio). 

• Mimi (Mercatale di Cortona). 

• Vecchio Mulino (Via Firenze, 6, 06069 Tuoro Sul Trasimeno Perugia, Italië) 

 

Cortona (grens Toscane/Umbria) 

• Restaurant Tonino (Pizza Garibaldi 1 – Cortona). Als u in Cortona bent vergeet dan 

vooral niet om in dit restaurant te eten. Ze serveren hier een Antipastissimo die meer 

dan de moeite waard is; een middag/avondvullende programma met allemaal heerlijke 

kleine gerechtjes. 

• Muzzicone (Pizza San Francesco 7 – Castiglion Fiorentino). 

• Le Volte (Vicolo Capani 5 – Castiglion Fiorentino). 

 

Chiusi 

• La Solita Zuppa (Via Porcena 21 – Chuisi Alto). In Chiusi vindt u dit knusse restaurant 

zonder menukaart. Hier kunt u zich volledig laten verrassen. 

Norcia 

• Restaurant Granaro del Monte Norcia. Norcia is het walhalla van de truffels. Wilt u 

truffels proeven en ruiken? Dan moet u zeker naar dit gebied. Via het restaurant kunt u 

in sommige periodes een gids huren met een hond waarmee u naar truffels kunt zoeken. 

 

Orvieto 

• Hosteria Nonna Amelia (Via del Duomo 25 – Orvieto). 

 

Narni Alto 

• Del Cavallino (Via Flaminia Romana 220 – Narni). 

• Alla D’Oro (Via Flaminia Romana 1044 – Qualdo di Narni). 

• Italia (Via Tiberina 1117 – Narni Scalo). 

 

Amelia 

• Il Feudo (Via del Forno 10 – Montoro). 

• Osteria dei Cansacchi (Pzza Cansacchi 4 – Amelia centrum). 

• La Gabelletta (Via Tuderte 20 – Omgeving Amelia). 



Italiaanse taal en hulpzinnen 

 
Hieronder vindt u een lijst met Italiaanse zinnen die uw verblijf mogelijk vergemakkelijken. De 

meeste eigenaren spreken namelijk uitsluitend Italiaans. Mocht u taalproblemen met de 

eigenaar hebben dan kunt u zich wenden tot de Engelstalige agent ter plaatse. Dit nummer kunt 

u vinden op uw voucher. Lukt dat ook niet, dan kunt u Italian Residence bellen. 

 

1. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.   

Buongiorno,  buona sera, buona sera. 

2. Wij verwachten wat later aan te komen.  

Aspettiamo di arrivare più tardi. 

3. Wij zitten momenteel in een file.  

Siamo attualmente in un ingorgo /coda. 

4. Kunt u mij de weg naar.... wijzen, Links, rechts?  

Mi può mostrare la strada per ...., sinistra, a destra? 

5. Hoe laat kunt u hier zijn?  

A che ora sei qui? 

6. Alstublieft dit is de voucher van het reisbureau  

Per favore questo è il voucher dell'agenzia di viaggi 

7. Het huis is vies kunt, u het huis opnieuw schoonmaken?  

La casa è sporca si può pulire la casa di nuovo? 

8. Dit is de borg voor het vakantiehuis  

Questo è il deposito per la casa vacanza 

9. Kunt u mij de borg terug betalen van het vakantiehuis?  

Puoi pagarmi il deposito di ritorno? 

10. Hoe laat kunt u hier zijn voor de sleuteloverdracht en teruggave van de borg?  

A che ora siete qui per la consegna delle chiavi e restituzione del deposito? 

11. Tot hoe laat is de supermarkt open?  

Fino a che ora è il supermercato aperto? 

12. Waar is de dichts bijzijnde supermarkt, winkels, restaurant, dokter, ziekenhuis?  

Dove si trova il più vicino supermercato, negozi, ristoranti, medico, ospedale? 

13. Kunt u mij aangeven hoe de oven, magnetron, tv, werken?  

Prego di dirmi come d’usare,il forno, microonde, tv, lavo? 

14. Is het gas aangesloten voor het gasfornuis?  

È collegato la stufa a gas? 

15. Is het warm water aangesloten?  

È l'acqua calda collegato? 

16. Is de elektra aangesloten?  

È l'energia elettrica collegati? 

17. Er is een lamp kapot, kunt u deze vervangen?  

E rotta una lampadina, si può sostituire? 

18. De oven, tv, magnetron, ijskast, is kapot  kunt u deze repareren?  

Il frigorifero, forno, tv, microonde, è rotto si può riparare? 



19. Kunt u vandaag het zwembad schoonmaken?  

Riesci a pulire la piscina oggi? 

20. Kunt u het beddengoed vervangen? 

Potete sostituire la biancheria da letto? 

21. Kunt u de handdoeken vervangen?  

Potete sostituire gli asciugamani? 

22. Hoeveel kost een extra set beddengoed?  

Quanto costa un extra set di biancheria? 

23. Wordt het beddengoed vervangen na een week?  

Le lenzuola vengono cambiate dopo una settimana? 

24. Graag  wat extra kopjes, borden, glazen, messen,vorken, lepels  

Per piacere qualcosa in più tazze, piatti, bicchieri, coltelli, forchette, cucchiai 

25. Ik mis stoelen, tafel, ligbedden voor het zwembad  

Mi mancano sedie, tavolo, sedie per la piscina 

26. Hartelijk dank voor uw hulp  

Grazie per il vostro aiuto 

27. Ik spreek geen Italiaans spreekt u een andere taal, of kunt u iemand halen die ons wel 

verstaat? 

Non parlo italiano si parla un'altra lingua, o puoi scegliere qualcuno che ci capisce 

bene? 

28. Wij willen graag een babybed, babystoel hebben, kunt u hiervoor zorgen?  

Per favore, è possibile inserire un lettino baby, seggioloni?   

 

 

 

 

 


