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Borgo Pignano
 

BORGO PIGNANO IS EEN ELEGANTE RETRAITE IN HET HARTJE VAN HET TOSCAANSE PLAT-

TELAND, IDEAAL GELEGEN TUSSEN DE HISTORISCHE STADJES VOLTERRA EN SAN GIMIG-

NANO EN NABIJ DE STEDEN FIRENZE EN SIENA. OP DIT MEER DAN 300 HA GROTE PRIVÉ-

LANDGOED LIGT EEN BORGO DIE ONTSTOND UIT EEN MAGNIFIEKE 18DE-EEUWSE VILLA EN 

EEN LANDELIJK GEHUCHT DAT DATEERT UIT DE ETRUSKISCHE TIJD.
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Borgo Pignano is een elegante retraite in 
het hartje van het Toscaanse platteland, 
ideaal gelegen tussen de historische 
stadjes Volterra en San Gimignano en 
nabij de steden Firenze en Siena. Op dit 
meer dan 300 ha grote privélandgoed 
ligt een borgo die ontstond uit een mag-
nifieke 18de-eeuwse villa en een landelijk 
gehucht dat dateert uit de Etruskische 
tijd. De villa beschikt zelfs nog over ori-
ginele middeleeuwse muren en borstwe-
ringen, uit de tijd toen het gebouw nog 
het Castello di Pignano heette en toebe-
hoorde aan de bisschop van Volterra.

Vandaag biedt het prachtig gerestau-
reerde landgoed een warme, verfijnde 
gastvrijheid te midden van een betove-
rende natuurlijke omgeving. Het grond-
gebied van Borgo Pignano omvat ook 
een gecertificeerde organische boerde-
rij en een diverse biodynamische groen-
tetuin, olijf- en boomgaarden, weiden en 
bossen, kleine meertjes en uitgestrekte 
bebouwde akkers. Dit weergaloze na-
tuurschoon nodigt de gasten uit om een 
lange pittoreske wandeling, een fietsrit, 
een excursie te paard of een uitstap 
naar Volterra aan te vatten. Pignano ligt 
tussen twee natuurreservaten met een 
weelde aan fauna en flora.

Volterra, ooit een Etruskische nederzet-
ting, staat bekend om zijn albastateliers, 
de fraaie Piazza dei Priori, het recent 
ontdekte Romeinse amfitheater, de oor-
spronkelijke middeleeuwse stadsmuren 
en het Etruskisch Museum, met zijn rijke 
collecties aan artefacten die dit fascine-
rende, mysterieuze volk heeft voortge-
bracht.

San Gimignano, dat op de Werelderf-
goedlijst staat, is een schilderachtig Ita-
liaans stadje met vijftien middeleeuwse 
torens (waarvan er een kan worden be-
zocht om van het verbluffende uitzicht te 
genieten) en een kathedraal. De smalle 
straatjes worden omzoomd door kleine 
winkeltjes waar plaatselijk geproduceer-
de Toscaanse kaas, vlees, worst, dito 

linnengoed, keramiek en olijfhoutsnij-
werk en natuurlijk de wereldberoemde 
gelato van San Gimignano worden ver-
kocht.

Borgo Pignano is de ideale locatie voor 
wie geïnteresseerd is in de authentieke 
Italiaanse cultuur. De artistieke, architec-
turale en archeologische rijkdom in de 
omgeving en de natuurlijke schoonheid 
van het Toscaanse platteland zijn aan el-
kaar gewaagd. Je vindt er opmerkelijke 
kerken, waarvan de kloostergangen met 
fresco’s beschilderd zijn, en historische 
sites die dateren uit verschillende peri-
oden: van Etruskische tombes over Ro-
meinse baden tot renaissancepaleizen, 
allemaal in en rond de omliggende mid-

deleeuwse dorpen. 

Je kunt het ook rustiger aan doen en je 
gaan ontspannen op het Toscaanse plat-
teland, je tegoed doen aan de zon en ge-
nieten van het adembenemende uitzicht 
vanaf het spectaculaire overloopzwem-
bad dat uit een antieke kalksteengroeve 
is gehouwen. Op een heldere dag kun 
je in de verte, voorbij de met cipressen 
bezaaide heuvelflanken, zelfs een glimp 
opvangen van de Corsicaanse kust.

Het hoofdgebouw van Borgo Pignano is 
een 18de-eeuwse villa, omgeven door 
perfect verzorgde Engelse tuinen en 
ongerepte landschappen die sedert de 
renaissance onveranderd zijn gebleven. 

BORGO PIGNANO
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Vanaf een heuveltop biedt de villa een 
sensationeel uitzicht op de glooiende 
heuvels rondom, met hun lappendeken 
van olijf- en wijngaarden, akkers en bos-
sen. Er zijn veertien elegante kamers en 
suites, sommige nog met de originele 
fresco’s en allemaal met een eigen bad-
kamer in wit marmer en travertijn. Een 
prachtige stenen trap brengt je naar de 
bovenverdiepingen en een lift stopt op 
elke verdieping. Omvangrijke gemeen-
schappelijke ruimten vervolledigen de 
landhuisatmosfeer: de bibliotheek, de 
biljartkamer, de muziekkamer, de bal-
zaal en de bioscoop bieden verschil-
lende ontspanningsmogelijkheden en in 
de ontbijtruimte of het restaurant Villa 
Pignano kun je rustig van je maaltijd ge-
nieten.

Je kunt ook logeren in een van de ele-
gante huisjes in het gehucht, op enkele 
minuten wandelen, in de romantische 
cottage Casa del Lago, in de boerderij 
La Fonte of heel bohemien in het kunste-
naarshuis Caille.

Het authentieke karakter van Borgo 
Pignano betekent dat de gasten er niet 
enkel in absolute intimiteit kunnen ver-
blijven, maar ook kunnen proeven van 
de gevarieerde atmosfeer die in de ver-
schillende gemeenschappelijke ruimten 
heerst. Je kunt bijvoorbeeld in de zitka-
mer bij het haardvuur een aperitief nut-
tigen voor het diner: een uitgelezen kans 

om andere gasten te ontmoeten, kennis 
te maken met het team van Pignano of 
gewoon gezellig een glaasje wijn of een 
cocktail drinken. Op culinair gebied is de 
zonnige ontbijtkamer de ideale plek om 
je dag te beginnen, terwijl het restaurant 
Villa Pignano, een elegante, sfeervol 
verlichte banketzaal in de originele, 200 
jaar oude keuken, het perfecte decor 
is om tot rust te komen en te genieten 
van de prachtig geserveerde Toscaanse 
streekgerechten.

In de bibliotheek op de tweede verdie-
ping kun je je verdiepen in een enorme 
verzameling boeken, die je allemaal in 
een van de comfortabele banken bij de 
gezellige open haard kunt lezen. Op de 
eerste verdieping vinden we nog meer 
ruimten die geknipt zijn voor een kalme 
pauze, zoals een luisterrijke twee verdie-

pingen hoge balzaal met een terrazzo-
vloer en een balkon, een muziekkamer 
met een antieke Bechstein-vleugel, een 
biljartkamer en een bioscoop.

Wie wat stoom wil aflaten, kan terecht in 
de kleine, ultramoderne fitnessruimte of 
in de mooie yoga- en pilatesruimte met 
haar antieke houten vloer en houtkachel.

Het schitterende overloopzwembad van 
Borgo Pignano is zonder enige twijfel 
een unicum. Het werd gehouwen uit een 
antieke kalksteengroeve, waaruit het 
merendeel van de stenen van de Porta 
dell’Arco di Volterra werd gewonnen. Het 
bevindt zich op de flank van een heuvel 
die lager ligt dan de villa en biedt on-
geëvenaarde vergezichten over het To-
scaanse landschap. Dankzij zijn verras-
sende hoeken en unieke eigenschappen 
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is dit een zwembad als geen ander, dat 
het spectaculaire uitzicht en zijn weelde-
rige groene decor alle eer aandoet.

Het is 0,75 tot 2,40 meter diep, heeft 
een totale oppervlakte van 141 m² en is 
omringd door een kalkstenen terras met 
ligstoelen en parasols. Naast de zwem-
badzone is er een openluchtbar en een 
prachtig verzorgd gazon, ideaal voor 
gasten die op zoek zijn naar rust. 

Proef de vruchten van de lokale orga-
nische landbouw
Elke dag gebruiken de chefs hier enkel 
de verste lokale, organische en sei-
zoensgebonden ingrediënten om drie 
gezonde, heerlijke maaltijden te berei-
den. Bij het stevige ontbijt worden thuis-
gemaakt brood, pastei, cake, granola, 
yoghurt, gerookte hammen, pecorinok-
aas en kakelverse eieren opgediend. De 
lunch wordt in een ontspannen atmo-
sfeer en in buffetstijl geserveerd in de 
belvedère en het diner is een ingetogen, 
maar elegant gastronomisch gebeuren 
in het restaurant Villa Pignano.

Dinsdagavond is pizza-avond: dan krij-
gen de gasten een traditionele, op 
houtskool gebakken pizza voorgescho-
teld. Donderdag is het dan weer tijd voor 
BBQ, met zorgvuldig geselecteerd vlees 
dat perfect gegrild wordt in de open-
lucht, vergezeld van een brede waaier 
aan bijgerechten, salades en desserts.

Het grondgebied van het landgoed Bor-
go Pignano is uitgestrekt: zo’n 300 hec-
tare harmonieuze natuur. Hier worden 
organische olijven, oude graansoorten 
en biodynamische gewassen gekweekt. 
De rijke variatie aan seizoensgroenten 
komt rechtstreeks uit de moestuin en 
via de keuken op je bord terecht.
Het grondgebied omvat ook akkers, wei-
den, vijvers, meren en bijenkorven. Van 
de natuurlijke grondstoffen worden am-
bachtelijk Toscaans brood, natuurlijke 
honing en confituur en koudgeperste ex-
tra vierge olijfolie gemaakt. In de prach-
tig onderhouden Engelse tuinen vind je 
aromatische en geneeskrachtige plan-
ten, die als hoogwaardige grondstoffen 
in verzorgings- en wellnessproducten 
worden gebruikt. ◊

www.borgopignano.coms 

BORGO PIGNANO
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