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Veneto

Een week in een kasteel! Daar dromen elke koene ridder en paardenminnende 
prinses toch van? Wel, de kasteelheer en -dame zelf ook, zo blijkt na een 
vakantie in het romantische Castello di Lispida.

H et begint te schemeren wanneer 
we vanuit Venetië de zachtglooi-
ende heuvels rond Padua in-

rijden. De late zomerzon trekt diepe 
schaduwen over velden vol korenaren. 
Het zijn cipressen, opgesteld in geome-
trische rijen van twee, die de lappen-
dekens omzomen. Een boer haast zich 
naar huis, ik zie de tractor nog net de 
kanaalweg naar Monselice oprijden.

Castello di Lispida baadt in brons en 
oker. Er is een trouwfeest aan de gang. 
De bruid draagt kant en wit met een 
sleep in tule, de bruidegom een drie-
delig pak in maar twee tinten grijs. Ze 
lachen als obers met zilveren schotels 
vol prosecco aanrukken, en in zwart 

broekpak geklede meisjes borden met salumi, meloen en le-
pelhapjes brengen. Het is een Italiaanse trouwpartij zoals ik 
me Italiaanse trouwpartijen in dromen altijd voorstel. Er is 
zon, er is geroezemoes, er wordt smakelijk gelachen, er ont-
staan stiekem nieuwe stelletjes, er wordt gehuild, en aan het 
einde van de avond verdwijnt het kersverse paar in een beige 
Cinquecento waaraan iemand een aantal klaterende blikjes 
heeft gehangen. Just married. Oggi Sposi.

Gratis 
De vakantiewoning blijkt uiteindelijk niet het kasteel zélf te 
zijn, maar een bijgebouw van het kasteel, met de naam Gli 
Ulivi. Een portierswoning die vermoedelijk later werd toe-
gevoegd aan wat nu de omwalling is. Andres en Noa vinden 
het allemaal fijn zo. Ze hebben onder hun tweetjes de kamers 
verdeeld: Noa krijgt de grootste, Andres de andere grootste, 
en mama en papa euh… de op twee na grootste. Woonruimte 
en keuken vormen één geheel, met een rustieke eettafel en 
een granieten werkblad waarmee ik meteen dikke vriendjes 
word.
Lispida produceert voortreffelijke wijnen – wit, rosé, rood, 
schuimwijn – die je ter plaatse voor elf tot zeventien euro 
kunt aanschaffen. Ideaal bij mijn eerste pastaschotel ’s an-
derendaags, waarvoor ik ragù wel drie uur op het vuur 
laat pruttelen, parmezaan door de kaasschaaf jaag en af-
werk met de geurigste rucola die ik kan vinden. Mon-

EEn vakantiE 
van stand
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‘s ochtends vinden we mandjes vol 
verse eieren, tomaten, basilicum, 
rozemarijn en pruimen.

1. Donderwolken boven 

Venetië. Uitzicht vanaf 

het Lido.

2. Gouden licht valt 

over het Castello di 

Lispida.
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alle acht de stoelen aan het zwembad 
ingenomen. Lispida trekt geen zwem-
badpubliek aan. Levensgenieters in de 
eerste plaats, die graag de zon zien on-
dergaan met een goed glas wijn, wan-
delen of fietsen in de omgeving, of de 
trein nemen naar Venetië of Padua om 
er te doen wat alle toeristen in Venetië 
en Padua doen. La passeggiata.

Andres en Noa willen wél in het 
zwembad. Daarvoor zijn het dan ook 
kinderen. Lispida heeft geen zwembad 
in de openlucht, maar een keer je de 
vensters wagenwijd openzet, kan het 
daar wel voor doorgaan. Buiten, tus-
sen ligstoelen en groentetuin, kun je 
ballen of ravotten op een grasperk van 
wel twee voetbalvelden groot. Ik zie 
andere gezinnen de dagen erna moun-
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3. Uitwaaien op Lido di 

Venezia.

4. In het zwembad van 

de vakantiewoning. 

Pret verzekerd!

5. Korte pauze voor het 

avondeten.

1. Mooie, kleurrijke 

borlottibonen. Ideaal 

met een vleug extra 

vergine olijfolie.

2. Je kunt de vaporetto 

nemen in Venetië, maar 

voor één keer mag de 

watertaxi ook wel.

tainbikes of gewone fietsen huren en 
de wijngaarden intrekken, rondom het 
kasteeldomein. Wie geoefende benen 
heeft, zoekt het wat verder, tot diep in 
het nabijgelegen Parco Regionale dei 
Colli Euganei. Ook Arquà Petrarca is 
bijzonder. Het dorp hoort tot de mooi-
ste van Italië en kreeg de toevoeging 
Petrarca omdat de dichter er de laatste 
vier jaar van zijn leven woonde. Wie 
wellness en thermen zoekt, kan in Bat-
taglia terecht. Cultuur, de Sint-Antoni-
usbasiliek in Padua. En alle geneugten 
van een citytrip in Venetië. Met de 
trein rechtstreeks vanuit Monselice, 
in vijftig minuten. Langs de velden vol 
korenaren, recht naar de lagune. 

PraktisCh
•	 erheen Brussels Airlines vliegt tot drie keer per dag 

van Brussel naar Venetië. WWW.brussELsairLinEs.Com Een 
auto huren kan in elke luchthaven. Als VAB-lid huur je 
voordeliger bij Budget Rent a Car, Europcar en Hertz. 
WWW.vabCLub.bE 
Je kunt uiteraard ook met de wagen naar Veneto, 
zo’n 1200 kilometer. Rijd je met de eigen wagen door 
Zwitserland, dan koop je het best op voorhand een 
wegenvignet voor 1 jaar aan (VAB-leden: € 35, niet-
leden: € 39,60) via WWW.vab.bE/shop. Tank goedkoper in 
Europa met de VAB-Tankkaart van Esso. Aanvragen doe 
je via WWW.vab.bE/tankkaart. Alle stations op je reisroute 
vind je via WWW.EssofuELfinDEr.bE.

•	 overnaChten We huurden de vakantiewoning met drie 
slaapkamers bij Belvilla. Vanaf € 1029 euro/week, incl. 
verbruik, schoonmaak, linnen en schadeverzekering. 
WWW.bELviLLa.bE (huiscode: IT-35043-05)

•	 Beste reisPerioDe april tot en met oktober
•	 GoeD verzekerD Reis met een gerust hart naar Veneto 

met de VAB-Reisbijstand, vanaf € 81 per jaar of € 104 
voor het hele gezin. Een tijdelijke polis is eveneens 
mogelijk. Voor wie met de eigen auto gaat, is er de optie 
‘voertuig buitenland’ voor € 13 per wagen. Liever het 
hele jaar door pech- én reisbijstand? Kies dan voor het 
VAB-Bijstandspakket, vanaf € 202 per jaar of € 223 voor 
het hele gezin. WWW.vab.bE/proDuCtEn 

Dit is een plek voor levensgenieters die 
graag de zon zien ondergaan met een 
goed glas wijn.

selice met de lokale supermarkt is een kwartiertje rijden, 
maar je mag zelf ook fruit, groenten en verse kruiden in de 
kasteeltuin plukken. Al op de eerste ochtend vinden we 
mandjes vol vers gelegde eieren, dikke, vlezige tomaten, 
bloeiende basilicum, rozemarijn en sappige pruimen in de 
nis aan ons vakantiehuis. Een gratis service, gewoon om-
dat de tuin er toch is en er elke dag wel weer andere rijpe 
tomaten zijn.

voor levensGenieters
Gli Ulivi is niet de enige vakantiewoning in en rond het kas-
teel. Er zijn er wel zes, maar eerlijk, het domein is zo uitgestrekt 
dat je daar niet de minste last van ondervindt. ’s Avonds, als 
er gegeten en opgeruimd is, vind je wel eens een buur op dat-
zelfde bankje onder de pijnboom, omdat je er de beste wifi-
ontvangst hebt. En alleen in uitzonderlijke gevallen worden 

tiP In Monselice, Battaglia en 
Aquà Petrarca zijn een aantal lek-
kere pizzeria’s en trattoria’s. Non-
na Papera bevindt zich tussen deze 
drie dorpen en maakt een lekkere 
pasta met zeevruchten. Er is een 
veilige speeltuin. via DEi  CoLLi  11,  mon-

sELiCE |  WWW.nonna-papEra. it

tiP Er rijdt een comfortabele trein van Monselice naar 
Venetië. Je betaalt 5,40 euro voor een enkele reis en bent 
vijftig minuten onderweg. Uitstappen doe je in Venezia S. 
Lucia. WWW.trEnitaLia .Com 

Het lijkt een pietluttig detail, maar we geven het toch 
mee: de spooroverweg nabij de vakantiewoning blijft vaak 
langer dan een kwartier dicht. Geluidsoverlast is er nooit, 
maar er rijden veel passagiers- en goederentreinen op 
dit traject.


