Cà d'Rot
Soort: Bed and Breakfast
Thema: Heuvels
Plaats: Vinchio (Piemonte)
Adres: Via Caduti per la Liberazione 1
Huisdieren: Welkom
Faciliteiten: wifi,wasmachine,kinderbed
Zwembad: Nee
Afstand strand: n.v.t.
Afstand inkopen: minder dan 0.5 km.
Prijs p/dag laag seizoen: 60.00
Prijs p/dag midden seizoen: 60.00
Prijs p/dag hoog seizoen: 65.00
Aantal slaapplaatsen: 8
Eigen parkeerplaats: Ja
Algemene omschrijving:
De naam van onze B & B is "Cd 'Rot" (het is Piemontees Dialect voor 'Het huis van de familie Ratti'). Onze B&B
is gelegen middenin het dorp Vinchio D'Asti, tussen de groene heuvels van Monferrato / Langa Astigiana. Een
zacht glooiend gebied, om in alle rust te ontdekken, zoals men een goed glas wijn zou drinken. De wijn uit deze
streek: Barbera Superiore. Vinchio is zeker een goede bestemming voor sportievelingen, natuurliefhebbers
en mountain bikers omdat zij van hier uit de natuurparken van Val Sarmassa (Parco Naturale di Val Sarmassa)
en het Natuurpark Rocchetta Tanaro kunnen bezoeken dat rondom onze B&B ligt! 'Cd 'Rot' is ook gunstig
gelegen om een uitstapje te maken naar: Asti, Alba, Acqui Terme (bekend om zijn gloeiend hete bron La
Bollente en de thermale baden), Canelli (beroemd om zijn wijngaarden - ondergrondse kathedralen - Erfgoed
van de UNESCO), Neive (een van de 100 mooiste dorpen in Itali, Barolo, Pollenzo, enz.. Pollenzo is een heel
mooi stadje die door vele Italiaanse priversonen is heropgebouwd. Pollenzo werd in de oudheid (romeinse tijd)
Pollentia genoemd. Vandaag de dag heeft de heer Petrini, directeur van de SlowFood organisatie, de 'Banca
del Vino' en 'Universiteit van de Gastronomische Wetenschappen' opgezet in het oude kasteel. Zie ook
www.pollenzo.it Naast het aanbieden van onze gastvrijheid, willen we u ook graag begeleiden langs culturele
paden (zoals l'Arazzeria Scassa, de tapijtweverij in het klooster) of routes langs regionale producten (met
proeverij) en wijnkelders. Ook kunnen we een bezoek brengen aan coeratieve wijnkelders (neem een jerrycan
mee) en privwijnkelders van onze vrienden en de producenten van Barbera, Cortese , Grignolino, Nebiolo,
Barbaresco, Arneis, enzovoort. In de herfst seizoen kan men in Vinchio (het land van de goede Barbera
Superiore) vrij gemakkelijk de witte truffel, "Tuber magnatum" , vinden. Op 5 km van onze B&B zijn de
Thermen van Agliano ( Le Terme di Agliano) ,met een crenotherapie-praktijk, behandelingen gericht op
ademhalingsproblemen, ontstekingen aan de spijsvertering, lever en galwegen. Ook de Thermen van Acqui
Terme (23km.) zijn van hier uit gemakkelijk te bereiken via een geweldige route tussen de glooiende heuvels en
wijngaarden van de Barbera en Brachetto. Wij bieden drie ruime en lichte kamers, ingericht met een vleugje
creativiteit en elegantie. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke ruimtes. U heeft uw eigen opgang en daarom
ook uw eigen sleutels zodat u zelf uw aankomst- en vertrektijden kunt bepalen. Voor de rokers onder u: u kunt
roken in de kleine binnenplaats van onze B&B. Het ontbijt wordt door onszelf geserveerd in een rustieke en
gezellige kamer. Daarnaast treft u op de ontbijttafel zowel producten voor een klassiek Italiaans ontbijt als
voor een Continentaal ontbijt met thee, koffie, jam, honing, boter, croissants, yoghurt, koekjes, Nutella, brood,
toast, ontbijtgranen, sappen, vleeswaren, plaatselijk gemaakte kazen, seizoensgebonden fruit. Dieren zijn
welkom, mits onder app, na dit telefonisch met ons besproken te hebben. Wij zijn gastvrije mensen, geven u
graag een vertrouwd gevoel. We staan graag tot uw beschikking en bedienen u graag. Dit alles zorgt voor een
mix dat u nodig hebt om u thuis te kunnen voelen! Kom aan als gast en vertrek als vriend! Activiteiten in de
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omgeving, zoals Le Fiera Regionale del Tartufo (een truffelfeest) en andere markten, feesten en evenementen
worden weergegeven op de kalender van Asti Turismo. AANBIEDING Geldig in de periode 20 Maart-15 April
en 1-15 Mei 2014 -5 dagen in een 2-persoons kamer met eigen badkamer -Uitgebreid Italiaans ontbijt -1
traditioneel diner (home-style) bereid door de gastheer (Mario kookt heel goed): 2 voorgerechten, 1
hoofdgerecht en een fles Barbera d'Asti. Prijs: €300.00 in plaats van €375.00 Boek rechtstreeks via www.cadrot.it
- info@cadrot.it

Gegevens van de aanbieder:
Naam: Sig.ra Ratti Federica e marisa
Adres: Via caduti per la liberazione 1 14040 Vinchio
Telefoon: 390141950222
Website: http://www.cadrot.it
Gesproken talen: IT,EN,FR,ES
Foto's van de accommodatie
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Bedrijfsnaam: Cà d'rot (casa ratti)
Mobiel: 393294341065
E-mail: info@cadrot.it
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