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AGRITURISMO POMANTELLO 
 

 
 
 

Agriturismo Pomantello is een 16de-eeuws natuurstenen landhuis, gerestaureerd volgens 
bio-architectonische normen. Het staat midden in de natuur, in de nabijheid van Orvieto, op het 
drielandenpunt Umbrië, Lazio en Toscane. Gelegen op een heuvel biedt het een spectaculair 
panorama op het natuurgebied en het schilderachtige middeleeuwse dorp Torre Alfina 
Het milde klimaat en de prachtige omgeving maken dit tot de perfecte plaats om eens lekker bij te 
komen en te ontspannen.  

Agriturismo Pomantello is een familiebedrijf, gerund door Monika en Fabrizio. Sinds 1980 
bedrijven zij hier biologische landbouw en in 1985 begonnen zij met het op milieuvriendelijke 
wijze verhuren van vakantie appartementen. 
Zonnepanlen zorgen voor warm water, fotovoltaische cellen produceren stroom en het 
regenwater wordt in regenputten opgevangen ten behoeven van irrigatie. 
De in totaal zes vakantiewoningen ontstonden in de loop der jaren. Elke woning is tot in detail 
liefdevol, individueel en comfortabel ingericht; alles in rustieke stijl met terracotta vloeren, 
plafonds met houten balken, antieke meubels en schilderijen van artiesten uit de omgeving. 
Drie ezeltjes, kippen, konijnen, een kat en drie honden onderstrepen de idyllische sfeer op het 
landgoed. 

Voor de kinderen zijn er bij huis talrijke speelmogelijkheden: een schommel, glijbaan, wip, 
zandbak, ping-pong tafel en een grote trampoline. In de maanden juli en augustus wordt tevens 
een groot zwembassin opgezet. 
Wees erbij als Fabrizio in de taverna voor de gasten typische gerechten gaat koken met kruiden uit 
eigen tuin en producten uit de omgeving. Zeer geliefd zijn de pizza-avonden, waar pizza's met 
huisgemaakt deeg in een traditionele houtbakoven worden gebakken. 

De ruime tuin is liefderijk vormgegeven met artistieke elementen en kent hierdoor een 
unieke sfeer. Hij biedt vele mogelijkheden om te verpozen en van het bijzondere uitzicht te 
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genieten., bijvoorbeeld van onder een met wijndruiven behangen pergola, vanaf een 
panoramaterras met ligstoelen of in de schaduw van acaciabomen. En met tien minuten lopen ben 
je in het om een imposant kasteel gelegen schilderachtige dorp Torre Alfina. 
Je voelt je hier ver verwijderd van alles, terwijl je toch dichtbij talrijke hoogtepunten van deze 
vakantieregio bent. 

In elk appartement ligt een boek van het huis met aanbevelingen voor uitstapjes en Monika 
geeft verdere tips of staat bij vragen graag tot ieders beschikking. 

Waar we zijn 
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