
BEREIKBAARHEID PODERE CERALE

Podere Cerale ligt 30 km ten zuiden van Volterra, 

voorbij de plaats Pomarance. Op onze website kunt 

u een routebeschrijving vinden. Neem voor meer 

informatie over de bereikbaarheid met auto, 

vliegtuig of trein contact met ons op.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN 

Wilt u meer weten of reserveren? 

Kijk dan op onze website, of neem 

telefonisch contact met ons op. 

Wij helpen u graag verder en heten u 

van harte welkom op Podere Cerale.

Jan Pieter Rondeltap en Joep Otten 

Podere Cerale

Loc. Sant’Ippolito 

56040 Montecerboli (Pisa) 

Italië 

Telefoon (Nederlands gesproken): 

(0039) 0588 678 55

mobiel: 

(0039) 3291 228 286

www.poderecerale.com 

info@poderecerale.com 

Benvenuto a Podere Cerale

Het Italiaanse landleven op een boerenhoeve in Toscane



Ten zuiden van Volterra in de provincie Pisa ligt Podere Cerale, een oude rustieke boerenhoeve. 

Dit huis in het prachtige heuvellandschap van de Colline Metallifere heeft een adembenemend 

mooi uitzicht: de beslotenheid van weilanden, bossen en in de buurt gelegen plaatsjes, maar ook 

de enorme vergezichten op de tientallen kilometers verderop gelegen bergen. Om de hoeve ligt een 

groot eigen terrein dat grotendeels omzoomd wordt door een bosrand. Dat betekent in alle rust 

genieten van de natuur, of met een drankje op het terras de zonsondergang beleven.

Culinair genieten
Speciaal voor onze gasten koken wij zo’n vijf 

keer per week een Italiaans driegangenmenu 

met dagverse ingrediënten, dat geserveerd 

wordt op het terras of bij de openhaard. Naast 

onze zelfgemaakte likeuren hebben we een 

selectie goede wijnen uit de omgeving. Deze 

avonden met een culinair tintje maken uw 

verblijf op Podere Cerale heel bijzonder. 

De karakteristieke kamers 

De gasten van Podere Cerale hebben op de 

eerste verdieping zes comfortabele kamers 

tot hun beschikking, waarvan de meeste 

met eigen sanitair. Ze zijn alle persoonlijk 

en karakteristiek ingericht en hebben een 

prachtig uitzicht op de omgeving. 

Op de benedenverdieping is een woonkeuken 

met een enorme openhaard, waar in het 

voor- en najaar ‘s avonds lekker bij het vuur 

gezeten kan worden. 

Overal in Podere Cerale vindt u kunstwerken 

die door één van de eigenaren zijn gemaakt. 

Veel van de schilderijen zijn geïnspireerd op 

het prachtige Toscaanse landschap met zijn 

specifieke sfeer. 

Podere Cerale dateert uit 1200. 

Er werden kaarsen gemaakt voor de twee 

kloosters die hier ooit in de buurt stonden. 

Vandaar de naam Podere Cerale, die staat 

voor ‘Hoeve van de waskaars’. 

Op de fundamenten van de oude 

waskaarsenmakerij is de huidige hoeve 

verrezen. Een statig boerenhuis waaraan 

is gebouwd vanaf de zestiende eeuw tot 

in de negentiende eeuw. Naast de hoeve 

bevindt zich een ruïne die het geheel een 

pittoreske sfeer geeft. 

Achthonderd 
jaar historie

De omgeving
Podere Cerale is een zeer goede uitvals-

basis voor een bezoek aan één van de 

vele kunststeden, zoals Volterra, Pisa, 

San Gimignano, Massa Marittima of 

Siena, of voor een dagje aan het strand, 

bijvoorbeeld naar Populonia met zijn 

Etruskische opgravingen. De directe 

omgeving leent zich uitstekend voor 

korte of lange wandelingen. 

Ook het maken van een autoritje door 

het karakteristieke landschap met zijn 

vele Middeleeuwse dorpjes is zeer de 

moeite waard. Het gebied kenmerkt 

zich door vulkanische activiteiten, waar 

als een van de weinige plekken op de 

wereld groene energie wordt opgewekt. 

Geïnteresseerden kunnen een bezoek 

brengen aan het geothermische 

museum in Larderello. 

Liefhebbers van het pure Italiaanse landleven hoeven we niets 

uit te leggen over de authentieke sfeer van Toscane.

Podere Cerale in Toscane


