logeren bij Belgen

De authentieke plattelandswoning werd gerenoveerd met
respect voor de lokale stijl.

Jan Vandorpe en zijn echtgenoot Filip Van Branteghem baten in Oro (Umbrië)
de B&B Casa d’Oro uit.

Wie afzakt naar Oro in Umbrië kan
proeven van het echte Italië, en niet enkel
figuurlijk. In Oro vind je namelijk Casa
d’Oro, een gezellige B&B waar genieten
en authenticiteit in al zijn vormen centraal
staan. Jan en Filip begonnen als vakantiegangers, maar ontdekten al gauw dat de
liefde voor Umbrië steeds grotere proporties aannam. Casa d’Oro is het product
van hun toewijding en passie voor Italië,
van eerlijke streekproducten tot heerlijke
uitstapjes. De perfecte plek om ten volle
te genieten, op z’n Italiaans.
TEKST GERT-JAN LUYCKX

Jan en Filip:

Genieten van de zon kan aan
het zwembad of op het terras.

“We willen Umbrië
op de kaart zetten.”
I

n het midden van Italië bevinden zich fabelachtige heuvellandschappen vol olijfbomen en wijngaarden in een
gebied dat Umbrië heet. En Umbrië mag dan niet zo populair zijn bij toeristen als andere Italiaanse oorden, op
vlak van natuurschoon en karakter moet deze streek zeker
niet onderdoen voor buurregio Toscane. Te midden van al
die pracht en praal ligt de mooie B&B Casa d’Oro, het levenswerk van twee sympathieke West-Vlamingen, Jan en
Filip. Allebei hebben ze een grote passie voor Italië, en dat
merk je. Ze wonen zelf graag in Oro, maar het begon allemaal met een vakantieverblijf. Filip legt uit hoe ze in Oro
terecht zijn gekomen. “Zo’n tien jaar geleden gingen we op
vakantie in Toscane. Later is dat dan Umbrië geworden.
Hier in Oro hadden we een vakantieappartementje, dat
trouwens het appartement is dat we nu ook verhuren. Jan
had een interieur- en keukenzaak in België, maar dat
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zorgde voor veel stress. Om aan de drukte te ontsnappen
en om meer contact met mensen te hebben zijn we naar
Italië gekomen. Natuurlijk is verhuizen iets anders dan op
vakantie gaan, maar we konden niet aan de drang weerstaan om hier te komen wonen.” Ze maken er geen geheim
van dat ze van de streek houden. “Umbrië is eigenlijk het
minder bekende broertje van Toscane. En we willen Umbrië, en Oro, op de kaart zetten.”

Vers en authentiek
“We houden allebei van koken en binnenhuisinrichting”,
zegt Filip, waarmee hij meteen ook twee sterke troeven van
Casa d’Oro vermeldt. Er is veel tijd en aandacht gekropen
in het interieur. “We willen iets totaal anders dan andere
B&B’s bieden. Het gebouw is een gerenoveerde traditionele
plattelandswoning. We hebben de kamers zelf ingericht,
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logeren bij Belgen
Het interieur is een
combinatie van
klassiek en design.

Gasten kunnen kiezen uit
drie verschillende kamers.

omdat we dat graag doen. Er is samengewerkt met Vlaamse
designzaken, maar we proberen trouw te blijven aan de lokale landelijke stijl. Het interieur is een combinatie van
klassiek en design.” De liefde voor Italië uit zich onder
meer ook in het zeer gevarieerde ontbijtbuffet. “We ontvangen graag Vlamingen, en willen hen onderdompelen in
de Italiaanse sfeer. Daarom vinden we het ook belangrijk
om streekproducten te gebruiken.” Gasten vinden bij het
ontbijt typische charcuterie, kaas, eitjes van de eigen Casa
d’Oro-kippen en fruit en tomaatjes uit de moestuin. Er is
ook zelfgebakken brood en gebak, zelfgemaakte confituur
en honing uit de streek. Bij deze overvloed aan authentieke
lekkernijen kan je koffie, cappuccino, thee, chodolademelk
of versgeperst fruitsap drinken. Wie voor minstens een
week boekt, krijgt op een avond in de week een verrassingsmaal. Zo heeft Casa d’Oro bijvoorbeeld een houtoven
om heerlijke pizza’s in te bakken. Er is trouwens ook een
ruime selectie van heerlijke streekwijnen.

Vespa
Op de eerste verdieping is er voor de gasten een keuken
met alle nodige voorzieningen, maar voor wie geen zin
heeft om zelf te koken raden Jan en Filip de restaurantjes
in de streek aan. Zo vind je in Tavernelle ‘Il Capriccio’,
waar je ondermeer kan genieten van typische Italiaanse
pizza en pasta, en gastronomisch dineren kan in ‘Masolino’
in Panicale. Ook naast het culinaire aspect heeft de streek
veel te bieden. “De sportievelingen hier kunnen mountainbiken en er zijn mooie natuurwandelingen uitgestippeld
door de toeristische dienst van Umbrië. Dan zijn er ook
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nog de Vespatochten. Die worden populair”, meent Filip.
Je kan natuurlijk ook de charmante dorpen en steden in de
buurt verkennen, waarvan Perugia de grootste is. Daar
vind je Rocca Paolina, een bolwerk uit de renaissance. In
juli vindt in de stad ook het Umbria Jazz Festival plaats. In
Casa d’Oro zelf is er trouwens ook genoeg te doen. “We
zijn boekenliefhebbers, en hebben dan ook veel boeken in
onze bibliotheek. Er is ook een bookcrossinghoekje, waar
je een boek kan meenemen in ruil voor een dat je achterlaat.” Gasten kunnen ook volledig ontspannen in het
mooie zwembad en de relaxhoek, en in de dorpjes zijn er
soms gezellige dorpsfeesten. “Die kan je vergelijken met de
Vlaamse dorpsfeesten van vroeger. Er wordt gegeten, gedanst, er zijn tombola’s... Zo heb je bijvoorbeeld de Sagra
degli Asparagi (de aspergefeesten) rond eind april en de
Sagra della Castagna (de kastanjefeesten) in oktober.”

Leve de olijfolie
Umbrië en de streek rond Perugia winnen de laatste jaren
aan populariteit bij toeristen. “Vooral bij Vlamingen en Nederlanders”, zegt Filip. “Je ziet hier steeds meer mensen op
Vespa’s.” Het groeiende toerisme is een goede zaak voor
Casa d’Oro, maar voorlopig volstaan de drie kamers en het
appartement. Plannen voor uitbreiding zijn veeleer voor
de verre dan de nabije toekomst, maar Filip en Jan zitten
zeker niet stil. “We zijn wijn- en olijfoliedegustaties aan
het plannen. Gasten kunnen dan bij ons of bij de producent in de buurt olijfolie proeven op een bruschetta. Binnen twee à drie jaar willen we wel uitbreiden, maar op dit
moment willen we het huidige aanbod perfectioneren.”

DE AANRADERS VAN FILIP EN JAN
1. Monte Vibiano
Deze mooie wijngaard in de omgeving van Perugia mocht
vorig jaar een prestigieuze prijs ontvangen voor zijn wijn en
zijn ecologische manier van werken. Voor mensen die Monte
Vibiano willen leren kennen, worden hier Eco-tours aangeboden. Bezoekers krijgen een rondleiding door het kasteeldomein van dit milieubewuste wijnhuis in elektrische voertuigen.

2. Umbria Jazz Festival
Dit evenement is een van de belangrijkste jazzfestivals ter wereld, maar de muziek die je hier hoort beperkt zich zeker niet
tot dat genre. Doorheen de jaren stonden hier al veel bekende
muzikanten op het podium, en op affiches van het afgelopen
decennium vinden we internationale toppers als Elton John,
Alicia Keys, blueslegende B.B. King, gitaarvirtuoos Eric Clapton en wijlen James Brown terug. Het festival vindt dit jaar
plaats van 8 tot 17 juli en ondermeer Santana en B.B. King
zijn al aangekondigd.

3. Lago Trasimeno
Zo’n 15 km ten westen van Perugia ligt dit idyllische meer. Op
de westelijke oever vind je Castiglione del Lago, een dorp vlak
aan het water. Van hieruit kan je met de boot het meer op en
naar Isola Maggiore varen, een eiland waar je het restaurant
‘Da Sauro’ aantreft. Je kan uiteraard ook een mooie wandeling
maken langs het water.

CASA D’ORO PRAKTISCH
Aankomst
Perugia is de dichtstbijzijnde luchthaven, op zo’n 40 minuten rijden van Oro. Ryanair heeft vluchten vanuit Charleroi
naar Perugia op maandag en vrijdag. Je kan ook aankomen
in Firenze of Rome, maar dan duurt de autorit natuurlijk wat
langer. Oro is klein en ligt niet vlak bij een autosnelweg, maar
op de website van Casa d’Oro vind je een gedetailleerde wegbeschrijving.
Verblijf
Casa d’Oro heeft tweepersoonskamers van 85 tot 90 euro
per nacht. Je hebt de keuze uit drie verschillende kamers.
Voor het appartement betaal je 700 euro per week. Het
hoogseizoen voor Casa d’Oro zijn volgende periodes: van juni
tot september, de eerste week van november en paasweekend. Wie in het laagseizoen komt, geniet een korting van
10%. Jan en Filip vragen een voorschot van 30% via overschrijving. De rest betaal je ter plekke cash. Voor het appartement betaal je 200 euro waarborg, en de kosten voor water,
gas en elektriciteit worden op het einde
aangerekend. Reserveren kan via
de website.
Casa d’Oro
Vocabolo Santa Lucia 53c
06066 Oro (Piegaro)
Tel. +39 075 832 801
GSM +39 327 933 58 50
info@casadoro-umbria.it
www.casadoro-umbria.it

Ken je zelf een uitmuntende B&B gerund door landgenoten? Stuur dan als de bliksem een mail naar kevin.devos@grande.be.
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