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Oude steden gevuld met 
Renaissance kunstwerken en 
middeleeuwse dorpjes omringd door 
glooiende heuvels met cipressen, 
wijnranken, olijfboomgaarden en 
bossen met everzwijnen. Genieten in 
Toscane doe je eigenlijk overal. Er zijn 
echter plekken waar genieten tot een 
heuse kunst verheven is. Villa d’Arte 
ging over the top in Toscane. 

Leisure 
& Luxury  

Onder het mom ‘we kunnen overal voor de deur parkeren’ wer-
den de koffers tot het maximum volgepropt en nu staan we met 
onze volgeladen Fiat 500L, dubbel geparkeerd in een drukke 
eenrichtingsstraat. Volgens de GPS is de eindbestemming na-
bij: rechtsaf de brug over en dan naar links. Dat is rechtsaf Flo-
rence’s fameuze Ponte Vecchio op, waar naast het verboden 
in te rijden bord tevens een politiewagen staat opgesteld. Een 
scenario van eindeloos rondjes rijden in Florence’s prachtige, 
maar nagenoeg autoluw gemaakte, historische centrum ligt op 
de loer. Met een geruststellend: ‘Ik ga wel even bij het hotel 
vragen wat te doen,’ spring ik de auto uit.

Ferragamo’s Florence
Nog geen tien minuten later ben ik terug met Leonardo, een 
van Portrait Firenze’s lifestyle-assistenten. Dit is het nieuwste en 
meest luxueuze hotel uit de Lungarno Collection en is eigendom 
is van de familie Ferragamo. Op de mooiste locaties in Rome en 
Toscane heeft deze schoenen- en luxegoederendynastie sinds 
1995 een fraai imperium opgebouwd van hotels, landgoede-
ren, villa’s en jachten. In Florence, waar de eerste Ferragamo 
boutique ooit geopend werd, zijn ze het sterkst vertegenwoor-
digd. Terwijl Leonardo ons door het verkeer loodst somt hij be-
ziens- en wetenswaardigheden op. Luttele minuten later heb-
ben we de autosleutels afgegeven en zitten we in de strakke 
designlobby van het Portrait Firenze dat werd ingericht door 
architectdesigner Michele Bönan. Het ontbijt wordt de hele dag 
geserveerd in Caffè Dell’Oro, maar kan ook in een van de vier 
andere Lungarno-hotels worden genuttigd, die die zich allen op 
loopafstand bevinden en elk een andere ontbijtselectie aanbie-
den. Met de opening van het eveneens door Bönan ingerichte 
Continentale, schreven de Ferragamo’s eerder al hotelgeschie-
denis. Het was het eerste designhotel in Italië. Op het geweldige 
dakterras van dit retrojuweel is bar La Terrazza gevestigd. Nog 
altijd is dit een zeer geliefde plek onder Florence’s goedgeklede 
incrowd en de Bloody Mary’s en Negroni’s worden geserveerd 
met verukkelijke brokken parmezaanse kaas. 
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxannie féolde’s fusilli met BaBy inKtvisjes, 
witte wijn, artisjoK en Bottarga

de witte en zwarte Brigade van enoteCa pinChiorri***. 
op de voorgrond giorgio pinChiorri en annie féolde
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Maar ook de benedenverdieping met een White Iris Beauty Spa 
by Daniela Steiner is een uitstekende plek om je even terug te 
trekken. Aan de overzijde bevindt zich Gallery Hotel Art die met 
haar gevelkunst veel bekijks trekt. Binnen hangt een tijdelijke 
expo in verband met de Giro d’Italia. Vlak bij de toiletten hangt 
een plaat van een eenzame renner die zich warm rijdt op een 
roller met uitzicht op een mobiel toilet. Kunst, maar met een 
knipoog. Links voorbij de receptie bevindt zich Fusion Bar & 
Restaurant, een populaire hotspot waar ze uitstekende cock-
tails en Japans/Italiaanse fusiongerechten serveren. Ondanks 
dat elk Lungarno hotel een eigen signatuur heeft, zijn er natuur-
lijk overeenkomsten. Naast de prettige sfeer die er in alle hotels 
heerst, valt vooral op dat niet het eigen merk, maar de Italiaanse 
ontwerpers en stijl als geheel in de spotlights staan. Een herinne-
ring aan de tijd dat niet Milaan, maar Florence het modemekka 
van Italië was. Maar terug naar het Portrait, waar de dromerige 
views op de Ponte Vecchio gecombineerd worden met satijn, 
pluche, marmer, glimmende oppervlaktes en prachtige zwart-
wit (mode)foto’s. Alexis Colby had zich hier direct thuis gevoeld. 
Terwijl de man zich stort op de techniek, de suite is uitgerust met 
alle denkbare domotica, bluetooth en een gepersonaliseerde 
in-room iPad, vergaap ik me aan de prachtige kast waarachter 
een kitchenette gevuld met persoonlijke favorieten blijkt schuil te 
gaan. ‘Al denk ik niet dat u hier vanavond zult koken?’ informeert 
Leonardo. 

grande dame i
Nee, wij worden verwacht bij twee legendarische restaura-
teurs: Annie Féolde en Giorgio Pinchiorri van Enoteca Pin-
chiorri. Florence’s enige restaurant met drie Michelinsterren. 
Maar het bij Relais & Châteaux en Les Grandes Tables du Mon-
de aangesloten Enoteca Pinchiorri is meer dan een restaurant; 
het is een instituut. Een tempel die gewijd is aan wijn en spijs 
die bovendien beschikt over een van de grootste en meest ex-
clusieve wijnkelders ter wereld. Bij binnenkomst in het statige 
Palazzo Jacometti Ciofi worden we ontvangen door dochter 
Antonella Pinchiorri die ons vervolgens aan master sommelier 
Pasquale introduceert voor een rondleiding door de kelder. Kort 
samengevat bevat Giorgio Pinchiorri’s heiligdom 145.000 fles-
sen van 5.000 verschillende – exclusieve tot zéér exclusieve 
– labels. Vosne Romanée, Masseto, Château Pétrus, Château 
Lafite Rothschild en Henri Jayer om er slechts enkele te noe-
men. Wie niet op de kleintjes hoeft te letten kan bij Enoteca 
Pinchiorri’s ’s werelds meest exclusieve wijnen zelfs per glas 
bestellen. 

We zijn net de waterkaart aan het bestuderen als Antonella zich 
aan onze tafel meldt, of we misschien niet liever buiten zitten. 
Ze gaat ons voor naar de binnenplaats waar een duizeling-
wekkend aantal obers een zevental tafels bedient. Grand Chef 
Annie Féolde verwelkomt iedere gast persoonlijk. Enoteca 
Pinchiorri wordt internationaal gezien als het summum van de 
goede Italiaanse smaak. Een enorme prestatie, maar eentje die 
extra glans krijgt wanneer we in ogenschouw nemen dat Signo-
ra Féolde van oorsprong Française is. De matriarch knikt goed-
keurend als we het tasting menu bestellen. Het vijftien gangen 
tasting menu welteverstaan. De wijnkaart is logischerwijs van 
epische omvang dus we besluiten in dezen op Pasquale te ver-
trouwen. Wat volgt gaat eigenlijk ieder voorstellingsvermogen 
te boven. Van de hartige broodselectie tot de dorade met ca-
shewnoten, perziken en basilicum en van de polenta ravioli met 
slakken tot de broodpasta met burratacrème en kaviaar. 

dineren met ziCht op de ponte veCChio vanuit 
restaurant Caffè dell’oro in het portrait firenze

deluxe river view studio in 
het portrait firenze
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De smaken, de presentatie, de balans, de porties én de ser-
vice: alles klopt! Tegen de tijd dat het pré-dessert (pecorino met 
beurre noisette, peer en groene peper) wordt geserveerd begint 
Pasquale, die er persoonlijk op heeft toegezien dat onze glazen 
voortdurend gevuld bleven met prachtige wijnen, inmiddels te 
voelen als een goede vriend. Op de vloer ziet Signora Féolde 
erop toe dat werkelijk iedere gast het naar de zin heeft. Achter 
de schermen heeft Giorgio, op en neer marcherend met hun 
hondje aan de lijn, de regie stevig in handen. Na zestien gangen 
komt er nog een schitterend slotakkoord in de vorm van een fri-
andisetrolley en ik voel me als een koningin in de watten gelegd.

grande dame ii
In de keuken van het volgende destination restaurant, Da Caino 
in Montemerano in de regio Grosseto, op zo’n drie uur rijden ten 
zuiden van Florence, staat eveneens een dame in de keuken: 
Relais & Châteaux Grand Chef Valeria Piccini. Maar eerst ma-
ken we nog een tussenstop in die andere prachtige Toscaanse 
stad: Siena. Het Grand Hotel Continental is het enige vijfster-
ren hotel hartje historische stad. Het ligt pal tegenover Banca 
Monte dei Paschi di Siena, ‘s werelds oudste bank en op loop-
afstand van het Piazza del Campo. Ook vlakbij is de Duomo: 
een van de mooiste Romeins-Gotische bouwwerken van Italië. 
Parkeren kan onderaan de citadel, waarna roltrappen je naar 
boven brengen. Of in de ondergrondse parking van het hotel. 
Siena heeft geen restaurants van het kaliber Enoteca Pinchiorri. 
Er is zelfs geen enkel Michelinrestaurant, maar voor fine dining 
zijn we hier ook niet. We gaan voor lokaal bij Osteria Da Trom-
bicche, een door twee broers gerunde no-nonsense osteria 

met zeven tafeltjes en (h)eerlijke, lokale kost. Eerlijk is eerlijk, het 
bier is op en de Spritz is lauw, maar op de rijkelijk gevulde ribol-
lita, de in chianti gebakken varkensworstjes, ongekend lekkere 
polpetti en de gevulde, gefrituurde zucchini valt werkelijk niets 
af te dingen. Op de prijs trouwens ook niet. We zijn amper € 50 
kwijt voor een waar feestmaal.

Van Siena is het een kleine twee uur rijden naar Montemerano 
in de Maremma regio, ook wel ‘het wilde westen van Italië’ ge-
noemd. Montemerano is een pittoresk bergdorpje, al mist het 
de schilderachtige schoonheid van het verderop gelegen Pitigli-
ano en Sorano. Wel beschikt het over één ijzersterke culinaire 
troef en dat is Da Caino. Nadat Valeria en haar echtgenoot Mau-
rizio Menichetti in 1987 de trattoria van Maurizio’s ouders over-
namen, wisten ze van een eenvoudig familierestaurant een fine 
dining destination restaurant met twee Michelinsterren te ma-
ken. Voor Valeria waren het de gerechten van haar moeder en 
grootmoeder die haar passie voor koken aanwakkerden. Toch 
koos ze voor een studie wetenschappen en ze behaalde een 
graad in chemie. Als ze eind jaren zeventig haar schoonmoe-
der in de keuken van het familierestaurant bijstaat, wordt haar 
eerste liefde nieuw leven ingeblazen en komt het uitzonderlijk 
talent van de autodidacte chef bovendrijven. Vijf jaar nadat Va-
leria de keuken heeft overgenomen en Maurizio als Maître de 
Maison de dagelijkse leiding over het restaurant heeft, mogen 
ze in 1991 een eerste en in 1999 de tweede Michelinster in ont-
vangst nemen. Sindsdien kunnen gasten overnachten in een 
van drie sfeervolle kamers boven het restaurant. De prestigieuze 
accolades ten spijt bleek het niet eenvoudig om hun restaurant 

zwemmen met uitziCht op de val 
d’orCia in Castiglion del BosCo
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buiten de regio op de kaart te zetten. Maar de toetreding tot 
Relais & Châteaux in 2006 bleek een gouden greep. 

Maurizio’s vader, een wijnproducent en enthousiast verzame-
laar, legde de basis voor de aanzienlijke collectie van ruim 2.000 
labels die liggen opgeslagen in een netwerk van kelders onder 
de middeleeuwse straten en huizen van Montemerano. Om te 
zeggen dat Maurizio een wijnenthousiast is, is te zwak uitge-
drukt. De wijnkaart van 111 pagina’s weegt vijf kilo. ‘Maurizio 
houdt er een heel eigen filosofie op na,’ zegt sommelier Gabriele 
die soms wel vijfhonderd flessen per twee maanden afgeleverd 
krijgt. Om dit in perspectief te zetten: Da Caino heeft slechts ne-
gen tafels. In het winkeltje naast het restaurant kunnen daarom 
niet enkel de Olio extra vergine di oliva Maurizio Menichetti en 
de huisgemaakte jams en marmelades gekocht worden, maar 
ook een zeer interessante selectie wijnen. Wie tijdens het eten 
overigens per se lokale helden wil drinken kan natuurlijk een 
Brunello di Montalcino bestellen, maar liever schenkt sommelier 
Gabriele wat anders. De lokale wijnen passen namelijk niet zo 
goed bij Valeria’s gerechten. Haar interpretatie van de streekge-
rechten uit haar jeugd bestempelt Valeria, bescheiden als ze is, 
als ‘simpel’. Wat natuurlijk een overgesimplificeerde voorstelling 
van zaken is, want haar gewaagde creaties – wafel met paté, 
witte bonenmousse en haring, tomaten tagliolini met mosselen, 
grapefruit en rode paprika – zijn ware kunststukjes.

casTiglion del Bosco
Volgende stop is het eeuwenoude landgoed Castiglion del Bos-
co, dat zich te midden van de Val d’Orcia op een heuveltop met 
zicht op Montalcino bevindt. Het domein was ooit eigendom van 
de Biondi Santi familie, zonder wie er nooit Brunello di Montal-
cino zou zijn geweest. Sinds 2003 is het 1.700 hectaren tellende 
domein in handen van Massimo Ferragamo, Salvatore’s jongste 
zoon. De complete restauratie van de wijngaarden, boerderijen, 
het dorp en de kerk – met originele fresco van Pietro Loren-
zetti uit 1354 – zou vier jaar in beslag nemen. De zeventiende-
eeuwse stallen werden door de Florentijnse interieurdesigner 
Teresa Bürgisser Sancristoforo en Massimo’s vrouw Chiara 
getransformeerd tot enorme suites, met in sommige gevallen 
nog grotere terrassen, die het prachtige landschap in rollen. Het 
priestershuis werd een restaurant, er kwam een hightech fit-
nesscentrum, zwembad met panoramisch zicht, La Prairie Spa, 
een kids club, een gloednieuwe wijnmakerij – de Biondi Santi’s 
maakten hun wijnen niet op het estate – én een privégolfclub 
met een door Tom Weiskopf ontworpen prijswinnende achttien-
holes golfbaan. Bordjes langs de weg kwamen er echter niet, 
want het domein bevindt zich in UNESCO-Werelderfgoed, dus 
bewegwijzering is uit den boze.  

Onze Fiat kruipt nu al een tijdje omhoog over de stoffige wit-
te Via Francigena, ooit dé pelgrims- en handelsroute van 
Canterbury naar Rome en ik hoop maar dat we goed gaan. 
Naast de weg spot ik parkeerplaatsen met SUV’s, na de golf-
baan die we eerder passeerden een tweede indicatie dat dit het 
geval is. En ja hoor aan de linkerzijde van de weg, net aan het 
oog onttrokken door bomen, bevindt zich de receptie. Het blijkt 
het voorpoortaal van een perfect gestileerd ideaalbeeld van 
een traditioneel Toscaans dorp. Alle kleuren, geuren en smaken 
waar de regio zo vermaard om is zijn hier gebundeld. Executive 
Chef Enrico Figliuolo, van het fine dining restaurant Campo del 
Drago, creërt Italiaanse en Toscaanse seizoensgerechten van 
zelf verbouwde biologische ingrediënten. De hierin voorzienende 

de wijnKelder van Castiglion del BosCo

da Caino’s valeria piCCini 
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moestuin is ontworpen door de tuinman van het Vaticaan en 
bevat 180 groente- en fruitvariëteiten. En dan zijn er nog de 
wijnen. Castiglion del Bosco is de vijfde grootste producent van 
Brunello di Montalcino. Klei, zandsteen en Toscaans marmer 
voeden de Sangiovese druiven van de single-cru Campo del 
Drago DOCG (5.000 flessen), de Brunello di Montalcino DOCG 
(80.000 flessen) en de Rosso di Montalcino DOC (40.000 fles-
sen). Het oogsten gebeurt nog op exact dezelfde wijze als in de 
achttiende eeuw, maar de jonge oenologe Cecilia Leoneschi 
heeft haar blik vanaf de kathedraalachtige wijnmakerij stevig op 
de toekomst gericht. 

Borgo sanTo PieTro 
We rijden verder naar Relais & Châteaux Borgo Santo Pietro 
nabij Palazzetto. Een plek die zindert van de romantiek. Claus 
Thottrup kocht het dertiende-eeuwse landgoed als huwelijks-
geschenk voor zijn vrouw Jeanette. Voordat nu iedereen be-
teuterd naar haar eigen man kijkt: in die tijd was Borgo Santo 
Pietro ongeveer even aantrekkelijk als een vervallen, tochtige 
schuur. Behalve dan voor de van oorsprong Deense architect 
en projectontwikkelaar Claus en zijn aanstaane bruid, designer 
Jeanette. Als je de foto’s uit de begindagen afzet tegen wat hier 
verrezen is, is het nauwelijks te bevatten wat zij hebben gerea-
liseerd. Een prijswinnend boetiekhotel van het hoogste niveau 
met in de keuken Francesco Gasbarro – een van Florence’s 
meest beloftevolle jonge chefs – en aan zijn zijde de getalen-
teerde sommelier Simona di Goro. Hoe Claus Francesco wist 
te overreden zijn succesvolle restaurant Buon Caffè in Florence 
te verruilen voor het Toscaanse platteland? ‘Hij deed me een 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

aanbod dat ik niet kon weigeren,’ zegt Francesco blozend. ‘Mijn 
eigen restaurant in Florence wordt een reflectie van wat hier 
gebeurt op de Borgo. We gebruiken lokaal gefokte Chianina 
runderen, Cinta Senese varkens en verse, lokale seizoenspro-
ducten die uit onze eigen groentetuinen en boomgaarden ko-
men. In Borgo Santo Pietro serveren we dezelfde smaken, maar 
vele malen verfijnder.’ Met als sfeerverhogende extra een fraai 
zicht op de citroenboomgaard en de Serenavallei. Plannen voor 
uitbreiding in Florence zijn al in een vergevorderd stadium. ‘Ook 
gaan we een eigen productlijn lanceren en er is extra land aan-
gekocht om op biologische wijze varkens en kippen te houden,’ 
vertelt Francesco trots. Zelfs zijn moeder kreeg een rol toebe-
deeld, zij maakt marmelades en ingemaakte groenten. Simona 
op haar beurt kreeg carte blanche de wijnkelder op de schop 
te gooien en stelde een unieke selectie Toscaanse boetiekwij-
nen samen. Dertien hectare telt het landgoed in totaal, maar 
nog steeds investeert het ambitieuze Deense duo in uitbreiding 
van het terrein, personeel en faciliteiten. Onlangs lanceerden 
ze een zeer uitgebreide concierge collection: ‘Under the skin of 
Tuscany’ geheten. Van ballonvaarten tot culinaire, culturele of 
historische ontdekkingstochten: alles kan hier op maat geor-
ganiseerd worden. Zelfs wijnhuizen die normaliter niet geopend 
zijn voor publiek openen hun deuren voor gasten van Borgo 
Santo Pietro. Dit jaar is er voor het eerst een in-house yoga-
lerares en iedere maand is er een nieuwe huiskunstenaar in 
het kunstenaarspaviljoen. Het decor is op zijn Engels gezegd 
grand, maar dan wel met een zinderend warme ondertoon. Van 
de verfrissende mocktail bij het zwembad, tot de schitterende 
tuinen en van het hoogwaardige linnen en de amenities van 

het paradijselijKe Borgo santo pietro
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Borgo santo pietro’s eigenaresse en interieurdesigner 
jeanette thottrup was verantwoordelijK voor de Complete inriChting
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de inifinity pool van il Borro Biedt 
uitziCht op het middeleeuwse dorp
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Santa Maria Novella tot de fan-tas-tische spabehandelingen, 
geen detail is ongemoeid gelaten. En het mooiste is misschien 
nog wel dat je hier zowel in couture kunt verschijnen voor een 
cocktail als blootsvoets voor het diner. Uitgedroomd zijn Claus 
en Jeanette nog lang niet. Er zijn plannen voor meer tuinsuites 
en in 2015 wordt de nieuwe spa, met twee interne- en twee 
externe behandelkamers en binnenzwembad, geopend, waar-
door het seizoen van Borgo Santo Pietro weer iets langer kan 
duren. En dat is voor iedereen goed nieuws. 

il Borro
Dat de Ferragamo’s niet houden van half werk, hadden we in-
middels wel begrepen. Met Relais & Châteaux Il Borro, dat zich 
op minder dan vijf minuten rijden van San Giustino Valdarno be-
vindt, is een nieuwe standaard voor agriturismo’s gezet. Naast 
de villa, die in 1848 door een prins werd gebouwd, heeft Il Borro 
nog een aantal zeer sterke troeven in handen, waaronder een 
wijngaard en een prijswinnende wijnmakerij met als kers op de 
taart een compleet middeleeuws dorp. Het totaal aantal ka-
mers blijft een beetje gissen, maar dit komt omdat de boerde-
rijen die uit verschillende appartementen bestaan en over een 
privé-zwembad beschikken, soms tot wel zestien gasten kun-
nen huisvesten. Wie na alle wijnproeverijen en lange Toscaanse 
lunches behoefte heeft aan wat lichamelijke inspanning hoeft 
hiervoor ook het domein niet af. Met een totale oppervlakte van 
700 hectare bleef er namelijk genoeg ruimte over voor een spa, 
een volledig uitgeruste gym, tennisbaan, driving-range, een ma-
nege en voetbalveld. Wij logeren in een van de appartementen 
in het middeleeuwse dorp. Traditioneel ingericht, maar met alle 
comfort passend bij een luxehotel. En dan ook nog met zicht op 
de groene bossen van de Valdarno vallei, het fine dining restau-
rant en de glinsterende infinity pool. ’s Ochtends drink ik mijn 
espresso aan de antieke keukentafel met zicht op het dorps-
plein. In de verte hoor ik een zoevend geluid de berg opkomen. 
Even later stopt een golfkarretje met nieuwe gasten. Stralende 
ogen en opgewekte kreten. Toscane: er is werkelijk geen hart 
tegen bestand. 

voor deze en meer uitgebreide toscanetips zie: www.villadarte.nl

Portrait Firenze
Lungarno Acciaiuoli 4, Florence
T: + 39 05527268000 
www.lungarnocollection.com

Gallery Hotel Art
Vicolo dell’Oro 5, Florence
T: +39 05527263 
www.lungarnocollection.com

Enotecca Pincchiori
Via Ghibellina, 87, Florence
T: +39 055242757
www.enotecapinchiorri.it

Grand Hotel Continental Siena
Via Banchi di Sopra 85, Siena 
T: +39 057756011 
www.grandhotelcontinental-
siena.com
 
Osteria Da Trombicche 
Via delle Terme 66, Siena 
T: +39 0577288089
www.datrombicche.it

Da Caino
Via della Chiesa 4, Montemerano
T: +39 0564602817 
www.dacaino.it

Castiglion del Bosco
Località Castiglion del Bosco, 
Castiglion del Bosco
T: +39 05771913001 
www.castigliondelbosco.com

Borgo Santo Pietro
Località Palazzetto 110, Palazzetto
T: +39 0577751222 
www.borgosantopietro.com

Il Borro 
Localita’ Borro 1, San Giustino 
Valdarno
T: +39 055977053 
www.ilborro.it

via sunny Cars huur je al een auto vanaf € 42 per dag.*
www.sunnycars.nl
* inclusief: ongelimiteerde kilometers, alle verzekeringen, stan-
daard terugbetaling eigen risico bij schade/diefstal, gratis dekking 
glas/banden/bodem en dakschade, extra Wa verzekering van € 7,5 
miljoen en dekking vandalisme. Je betaalt geen boekingskosten, 
geen creditcardtoeslag en ze zijn 24/7 bereikbaar.

Tips voor een excursie: Conti di San Bonifacio Wine Resort
Een exclusief landgoed verscholen in het platteland van Maremma met 
een fantastisch restaurant en heerlijke wijnen. Het is wel lastig te vinden 
dus gebruik de aanwijzingen op hun site. Localita’ Casteani 1, Gavorrano 
Grosseto. T:+39 0566871041, www.contidisanbonifacio.com
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