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Enorme bergketens, witte stranden, lekker ontspannen in een
hangmat en wakker worden tussen de olijfbomen is voor veel gasten
ook het afgelopen jaar werkelijkheid geworden. Steeds meer
mensen lijken hun hotelkamer te verruilen voor een plekje in een
tent tussen onze olijfbomen. Het afgelopen jaar zijn we samen met
onze gasten op zoek gegaan naar bijzondere plekken in Abruzzo.
Denk aan een huttentocht in de bergen, een diner in een vissershut
op palen boven het kabbelend water van de Adriatische Zee, of toch
een vleugje luxe op een ruime vissersboot onder het genot van
diverse Abruzzeze visspecialiteiten en dit af te wisselen met een
frisse duik in het koele water van de `Adriatico´.

De tijd heeft gelukkig geen vat op het leven in Abruzzo. Eenvoud en
ongereptheid zijn dan ook de kernwoorden van Abruzzo.
Bij voldoende deelnemers gaan we met een Italiaanse Mama in alle
vroegte schapen melken om daarna heerlijke schapenkaas te maken
en deze uiteraard daarna gezamenlijk op eten met het uitzicht op
slapende dorpjes die als witte stippen tegen de grillige bergkammen
aanliggen. Of we gaan pizza´s maken in de keuken van pizzaman
Carmine bij ons in het dorp en als er nog andere culinaire ideeën op
de `bucketlist´ van onze gasten staan, dan proberen wij ook deze
uiteraard te realiseren.

Nieuw!

Wilt u in de toekomst uw verjaardag met uw dierbaren vieren op een
plek waar het dagelijks leven ver weg lijkt, of met een groepje
vrienden of collega´s wakker worden tussen de olijfbomen onder het
motto alles mag en niets moet, dan kunnen wij u een paar
onvergetelijke dagen bezorgen.
In het voor- en naseizoen, nog voordat de eerste toeristen Abruzzo
binnendruppelen, organiseren wij voor groepjes van maximaal 8
personen een verblijf van vier dagen op het terrein van Rocca di
Sotto met zowel culinaire- als culturele activiteiten.
U slaapt in de blokhut of in een compleet ingerichte tent. Het verblijf
is op basis van volpension en het vervoer in Italië wordt geheel door
Rocca di Sotto verzorgd. In januari zal er meer informatie hierover
op onze site te lezen zijn.

Nieuw idee!

Wanneer u de ondergaande zon die achter de bergen verdwijnt, wilt
afwisselen met de zon die in de verre horizon opkomt boven de
Adriatische Zee, dan bieden wij u de mogelijkheid, om uw verblijf op
Rocca di Sotto te combineren met een verblijf op een voor Italiaanse
begrippen rustige camping aan een mooie baai aan de Adriatische
kust dichtbij Ortona. Op de terrassencamping aan de kust hebben
wij een compleet ingerichte vouwwagen voor u klaarstaan.
In januari kunt u meer hierover lezen op onze webpagina
`Riparitent´.

Kunt u niet wachten en wilt u alvast meer informatie over onze
nieuwe plannen, mail dan naar benb@roccadisotto.com.

