
The property of Agriturismo “La Concia”.

Lovely situated in a green and friendly valley, you will find the campingplace and agriturismo “la 
Concia”. From the 17th century it was a famous place to tan leather(pelts) in Pentabilli on the last hills 
of the Marecchiavalley. This valley lies in the middle of the suggestive castles of Montefeltro following
the borders from the Adriabeaches of Rimini to the ancient Republic of San Marino. Various historical 
places are waiting for you as there are; the castle of San Leo, the prison of count Cagliastro, “Urbino”, 
the count city of Rafaello, the castle of ghosts: Azzurrina of Montebello di Torriana, Gradara of Paulo 
and Francesca and many more...................

Relaxing in Montefeltro.
The time you spend at Agriturismo “la Concia” will offer you the human side of life, presented to you 
by the mysterious and stylish farmerhouses which are thoroughly renovated to offer you a maximum of
comfort and pleasure. The unspoiled environment, the clean air, the quiet villages and their very 
friendly welcome, are good reasons why a visit to Agriturismo la Concia will give you lot's of energy. 
Being amazed by the sun, specially the coloured sunset, the colours of the fields and trees in autumn, 
the sky at night with his thousand stars or just listening to the sounds of nature which most people 
forgot a long time ago.

Hospitality.
Hospitality and comfort to very reasonable prices. Our agriturismo is open all over the year; during the 
summer daily, in the winter on friday, saturday and sunday and during all the regular (school) holidays.
Needless to say that a personal arrangement is always possible. We speak english, french, german and 
italian of course.

How to get there?
“Easy to find, hard to leave”, as you will experience..........!
Motorway A 14 exit Rimini Nord or Sud. Get to the state road SS258 of the Marecchiavalley and keep 
on following it for about 40 km towards Pentabilli. You will drive along San Marino, San Leo and 
Novafeltria. Once you reach Pennabilli, drive for about 1 km to the higher part of the village along the 
petrol station. At a small crossing you turn right. After 500 m you arrive at agriturismo la Concia.

Interesting neighbourhood.
Close to the mountains and an acceptable distance to the sea. The agriturismo is situated next to 
Pennabilli, an ancient village with a lot of history. It is the place of the famous writer and poet Tonino 
Guerra. It's also the entrance to the National Parc del Sasso Simione e Simoncello where hiking, 
mountainbiking and horseriding are easy to realize. 

The restaurant.
Beautiful diningrooms and a terrace with an open view over the valley. Inside the agriturismo you will 
find nice and cosy diningrooms. which are heated by an old oven and two fire places. One of stone and 
one of iron. In the summer you enjoy your dinner in an old barn with an oak roof and a perfect view 
over the valley. Our rooms are big enough to be used for your conferences, party's eand weddings. 
Under the blue sky or in the cosy diningrooms next to the fire you will enjoy eating the tasteful and 
healthy local specialties of the Romagnia/ le Marche kitchen. All this together makes sure you will 
experience a fantastic and relaxing stay at our agriturismo.

Arrivederci.



Het landgoed agriturismo “la Concia”.

Prachtig gelegen in een groene en vriendelijke vallei, vindt u de camping en agriturismo “la Concia”.  
Sinds de 17e eeuw bekend om zijn leerlooierij in Pennabilli gelegen op de laatste heuvels van de 
Marecchiavallei. Deze vallei ligt te midden van de vele fantasieprikkelende Montefeltro kastelen en 
wordt onder andere begrensd door de Adriakust van Rimini en de republiek van San Marino. 
Talloze historische plaatsen liggen op u te wachten zoals daar zijn; het kasteel van San Leo, de 
gevangenis van graaf Cagliastro, het oudste universiteitsstadje “Urbino”,  de graafstad van Rafaello, het
kasteel van de spoken van Azzurrina van Montebello di Torriana of het Gradara van Paulo en Francesca
en nog heel veel meer.......................

Tot rust komen in Montefeltro.
De tijd die u doorbrengt op agriturismo la Concia zal u de menselijke kant van het leven laten zien, 
weerspiegeld door de mysterieuze en stijlvolle boerenwoningen welke zorgvuldig zijn gerestaureerd 
om u een maximum aan comfort en plezier te bieden. De natuurlijke omgeving, de zuivere lucht, de 
rustige dorpjes en hun vriendelijke ontvangst, zijn goede redenen waarom een bezoek aan de 
agriturismo la Concia u weer nieuwe energie geeft. Laat u verbazen door de zon, in het bijzonder de 
veelkleurige zonsondergang, de kleuren van de velden en bossen in de herfst, de nachtelijke hemel met 
zijn duizenden sterren of gewoon luisteren naar de geluiden van de natuur welke door de meeste 
mensen lang geleden vergeten zijn.

Gastvrijheid.
Comfort en gastvrijheid voor zeer redelijke prijzen. Onze agriturismo is het hele jaar geopend. 
Gedurende de zomer dagelijks, in de winter op vrijdag, zaterdag en zondag en gedurende de reguliere 
(school) vakanties. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om voor u een speciaal arrangement samen te 
stellen. Wij spreken engels, frans, duits en, hoe kan het ook anders, italiaans.

Hoe bereikt u ons?
“Eenvoudig te komen, lastig weer te verlaten”, zoals uzelf zult ondervinden.......!
Neem op autobaan A14 de afslag Rimini Nord of Sud. Volg de provinciale weg SS 258 naar de 
Marecchiavallei en blijf deze weg 40 km volgen richting Pennbilli. Onderweg passeert u San Marino, 
San Leo en Novafeltria. Eenmaal in Pennabilli aangekomen neemt u de weg  langs het tankstation die u
zo hoog mogelijk brengt. Na ongeveer 1 km komt u bij een kleine kruising waar u rechtsaf gaat. Na 
500m ziet u rechts de agriturismo la Concia.

Interessante omgeving.
Dichtbij de bergen en een acceptabele afstand tot de adriatische kust. De agriturismo ligt aan de rand 
van het middeleeuwse dorpje Pennabilli, een plaats met heel veel geschiedenis. Het is ook bekend om 
zijn schrijver en dichter Tonino Guerra. Verder is het de poort naar het nationaal park van Sasso 
Simione en Simoncello waar u naar hartelust kunt wandelen, fietsen en paardrijden. 

Het restaurant.
Tot uw beschikking staan smaakvolle ruimtes om te dineren en buiten een ruim terras met een prachtig 
uitzicht over de vallei. De dineerkamers worden verwarmd met een oude oven en twee kachels, een van
steen en een van ijzer. 's Zomers geniet u van uw maaltijd in een oude omgebouwde schuur met een 
eiken dak en een heerlijk uitzicht. De beschikbare kamers zijn ruim genoeg om uw vergaderingen, 
feesten en trouwerijen te organiseren. Onder de blauwe hemel of naast het knapperende houtvuur kunt 
u genieten van smakelijke en gezonde lokale specialiteiten uit de Romagnia/ le Marche keuken. Dit 
alles maakt uw verblijf op de agriturismo tot een heerlijke en ontspannende ervaring. Arrivederci!


