
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!



Agriturismo La Concia – Pennabilli (Rimini)

Rustieke terrassencamping met fantastisch uitzicht op stadje en omringende heuvels, bij 
verbouwd landhuis met appartementen. Camping is sinds 2012 geopend en nog niet druk 
bezocht. Dus een ideale bestemming voor wie het Italië-gevoel wil beleven, maar zonder de
drukte. Deel van de camping heeft schaduw door oude fruitboompjes, groot deel heeft 
jonge beplanting. Vrouw van camping-eigenaar kookt heerlijke maaltijden. Toilet en 
sanitair prima, fijn zwembad met ligbedden en parasols. Stadje Pennabilli ligt heel dichtbij 
en heeft supermarkt, bank, slager en cafeetjes. San Marino op een half uur rijden en Rimini 
op een uur.


