Vakantie in Contignano

(omgeving Contignano, Montepulciano, Pienza, Radicofani)
algemeen

De afstand tussen Contignano en midden Nederland is 1450 à 1500 kilometer. De
omgeving waarin ze staan is vol met heuvels en bergen. Ook de hoogste berg van
Toscane is daarbij. Dat is de Monte Amiata. Deze berg is 1738 meter hoog en is
bekend van wintersport.

belangrijke adressen en telefoonnummers
Alarm en problemen:
Pront Intervento			112
ACI (Italiaanse wegenwacht)
116
Emergenza sanitaria		
118
Vigili del Fuoco (brand)		
115
Politie:
Pronto Intervento: 		

112

Versteende waterval bij Bagni San Filippo

medische hulp:
algemeen			118

winkels
open

8:00/9:00 tot 13:00 behalve op zondagen
16/17:30 tot 19/20:00 behalve op woensdag en zondag.
Veel winkels op maandagochtend gesloten.
Alle winkels zijn op 15 augustus gesloten.

banken en postkantoren
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open

8:30 tot 13:00 (of 13:30).
Banken op zaterdag gesloten, postkantoren niet.

uitstapjes
Cypressen op de weg tussen de SS2 en Chianciano

Er zijn in de omgeving van Contignano vele uitstapjes mogelijk. Hier enkele
voorbeelden:
- picknicken op de Monte Amiata. Op de helling van de Monte Amiata zijn diverse
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picknickplaatsen. De handigste is bij een rijtje huizen op ongeveer 1000 meter.
Perfect vervolg van een bezoek aan de Monte Amiata is het dorpje Santa Fiora.
Het is een prachtig dorp met middeleeuwse straatjes en een groot plein.
- St Antimo is een bijzonder mooie abdij vlak ten zuiden van (± 10 km) Montalcino.
Van het klooster is alleen de kerk nog over. Die is wel bijzonder mooi.
- Badia di Monte Olivete Maggiore is een volledig in tact en in gebruik zijnd klooster.
Neem in Buonconvento de 451 richting Asciano. Na ± 8 km is het klooster.
Openingstijden zijn 's zomers 9:15 - 12:00 en 15:15 - 17:45. Er is ook een restaurant.
Ruim de tijd nemen voor het bezichtigen van het klooster. Trek passende kleding
aan. De weg er naar toe en ook de weg over S. Giovanni D' Asso naar het zuiden er
vandaan zijn bijzonder mooi met prachtige vergezichten.
- Siena
- Chianciano
- Sarteano
- Piancastagnano
- Bolsena kasteel. Geopend van 9:30 - 13:30 en van 16:00 - 20:00. Maandags
gesloten. In het kasteel is het Museo Territoriale del lago di Bolsena gevestigd.
- Orvieto. Parkeer boven in de stad op het Piazza Guglielmo Marconi (achter de
dom). De waterput is beroemd (waterput = pozza).
- Sovana. Hier zijn prachtige Etruskische graven. Komende van het noorden, bij
Aquapendente rechtsaf, in de buurt van Sorano en Pitigliano.
- Assisi; (niet de eerste afslag nemen maar de derde bij S. Maria di Angeli),
kabelbaan naar de top van de Monte Amiata

parkeerplaats bij de Basilique nemen (niet de eerste, maar de tweede die ± 30
meter van de Basilique ligt), diverse mooie bezienswaardigheden
- Citta di Domenica (bij Perugia). Hier is een (min of meer) pretpark met dieren
enzovoort
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bezienswaardigheden

Contignano

Pienza wordt terecht beschreven als een op 490 meter hoogte gelegen ‘ideale stad’
met een open luchtmuseum sfeer. Ga ook naar het er valkbij gelegen oude stadje
Monticchiello beroemd om zijn olijfolie.
Radicófani heeft een uitstekend Toscaans restaurant (La Grottta), heeft een leuk
centrum, en heeft een fort dat te bezichtigen is. De weg tussen Contignano en
Radicófani is bezaaid met prachtige vergezichten.
Cetona is etruskisch, heeft een 13-de eeuwse kerk en holwoningen uit bronzen
tijdperk.
Perugia ligt op 493 meter hoogte. Het is een bijzondere vrij grote plaats met veel
bezienswaardigheden (auto in bovenstad parkeren).
Siena (65 kilometer noord-noord-west; ± 1 uur rijden) is prachtig. Je moet parkeren
aan de noordkant van de stad bij de sportterreinen (volg de borden met de
voetbal). De stad heeft 60000 inwoners, ligt op 320 meter hoogte en is de
2

hoofdplaats van Toscane. Vooral de Piazza del Campo is een prachtig plein.
Florence (± 130 kilometer noordwaarts). Parkeer langs de rivier aan de noordkant ten
oosten van de Ponte Vecchio.
Rome (± 190 kilometer zuidwaarts). Parkeer in het straatje dat tegenover het
Colosseo naar boven gaat.
Assisi (± 90 kilometer oostwaarts, ligt 10 kilometer voorbij Perugia) is volgens
sommigen een fantastische stad.
Piancastagnaio is een leuke plaats met een kasteel en veel kleine straatjes met
middeleeuwse vlaggen.
Sarteano heeft een heel oud en druk centrum met mooie straatjes. Er is ook een
hele grote moderne camping met een thermaal zwembad dat open is voor
buitenstaanders (wel erg duur).
Rocca d'Orcia heeft een fort dat is te bezichtigen. Dit fort geeft vergezichten op
Bagni Vignoni, Montalcino, Contignano, enz. De tijden zijn van 10:00 - 13:00 en van
15:30 - 19:30 uur. In het stadje Campiglia d' Orcia is een kerk en een diepe put te
bezichtigen.

het Colosseum in Rome

uitgaan

Chianciano Terme is een bijzonder luxe kuuroord. ‘s Avonds is er een druk
uitgaansleven. Je kunt er dan ook goed winkelen.

restaurants
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Bar Trattoria La Bucca della Fate
Corso Il Rosselino 38/a
53026 Pienza (Siena)
tel 0578 - 748272/ fax: 748448
(centrum in de hoofdstraat; zaterdag's reserveren. Neem eens een Brunello. Die zijn
goedkoop in dit restaurant)
Ristorante Rosa del Trinoro
(di Padini Massimo & Co)
Via di Mezzo 6
Castiglioncello del Trinoro
53047 Sarteano (Siena)
tel.: 0578 - 265529 (ook hotel)
(oost noord oost; maandag dicht; zonder meer de moeite waard in verband met
het ongelooflijk lekkere eten; het plaatsje is grappig; er zijn echter geen winkels)
het grote plein in Siena (bekend van de palio paardenrace)
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Ristorante di Poggio Antico (zeer chic. Heeft al vele jaren een Michelin ster (ook in
1998) gehad (inmiddels niet meer).
RPM Srl Loc. I Poggi
53024 Montalcino (Siena)
(bij de wijnboerderij waar je je wijn kunt kopen en je een rondleiding kunt krijgen)
tel 0577 - 849200 (ook fax)
Ristorante La Grotta
Piazza S. Agata 12
Radicófani
tel 0578 - 55890
(dinsdag gesloten; zeer aanbevolen; kerk links bar rechts houden; onder boog door
en ja daar is het; het ziet er niet uit maar heeft een originele Toscaanse keuken;
vraag gerust een Rosso di Montalcino als wijn)
Ristorante Bar Centrale di BONI DANIELA
Ub, Ea. Piazza Matteoti 3 (in oude centrum)
tel 0578 - 58041
San Casciano dei Bagni
(het restaurant oogt niet mooi, maar ze hebben en mix van antipasta en een mix
van primi die je beslist niet mag missen; neem daar achteraan geen secondi want
je zit al propvol na de primi en de antipasti; onbekend welke dag gesloten; ze

Piazza Signoria in Florence

hebben uitstekend ijs). Ze zijn in de loop van de jaren wel erg toeristisch geworden.
Niet echt meer authentiek.
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zwemmen

Trevi fontein in Rome

Lago di Trassimeno ligt 258 meter boven de zeespiegel, waardoor de temperatuur
goed uit te houden is. Bij Castiglione del Lago is een prachtig strand, compleet met
ligstoelenverhuur. Het plaatsje zelf is ook heel leuk. Er zijn diverse restaurants.
Lago di Bolsena (65 kilometer zuidwaarts via SS2; ± 1 uur rijden) ligt 305 meter boven
de zeespiegel. Ook daar is een prima strand met verhuur van ligstoelen (Stabilimento
Balneare Masi Guiliano, Viale Cadorna, Bolsena.
Bagni Vignoni is een verplicht uitstapje. Er is de mogelijkheid om onder aan de
heuvel wild te zwemmen. Het water komt van een thermale bron, waardoor de
temperatuur meer dan 30 graden is. Niet alleen het water is bijzonder. Bij het
hotel is een zwembad met dit thermale water, maar daar kun tegenwoordig
niet meer terecht. Voor het wild zwemmen kun je het weggetje naar beneden
volgen vlak voor de stad. Dan kun je nog gratis baden in het bronwater. Ook zijn er
bezienswaardigheden op de helling.
Bagni San Filippo heeft ook een prachtig thermaal zwembad (alleen voor gasten
van het hotel): Srl Nuove Terme S. Filippo, Fraz. Bagni S. Filippo 23, Castiglione
d'Orcia (Siena). Je kunt ook bij de waterval komen, waar het 52 graden hete water
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uitstroomt.
San Casciano dei Bagni; daar is een groot zwembad. Vanaf het centrum richting
Roma (borden volgen en niet via de weg tussen Celle sul Rigo en SanCasciano dei
Bagni) ca 2 kilometer.

wijn

Montalcino is bekend vanwege zijn fantastische wijn (Brunello di Montalcino met als
beste jaren 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012). Ga
eens bij wijnboerderij Poggio Antico (van Paola Kloder) kijken. Hun Brunello behoort tot
de allerbeste wijnen ter wereld. Volg de borden vanuit het centrum (voor het adres,
zie onder adressen restaurants). Ga ook eens naar het kasteel kijken (open 9:00 13:30 en 14:30 - 20:00 behalve maandag).
Montepulciano (Vino Nobile di Montepulciano) waar Terre Toscane gevestigd is valt
ook in deze categorie. Beide stadjes zijn bijzonder bezienswaardig.

wintersport

Abbidia S. Salvatore is een wintersportcentrum. Het ligt in kastanjebossen op circa
800 meter hoogte. Ga beslist eens kijken op de Monte Amiata (met de auto
bereikbaar). Doe dat in verband met de temperatuur op het midden van de dag.
Je kunt halverwege met de kabelbaan naar de top. Zeker aan te raden.
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Pienza

Val d'Orcia met uitzicht op Radicofani
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