In Toscane, boven Massa bij Carrara, vindt u

Albergo Ristorante San Carlo
Hotel in de bergen met
uitzicht op zee!

★
★★
Reserveringen:
0031 (0)20 420 69 88
Telefoon in Nederland:
0039 0585 43 193
Telefoon van het hotel in Italië:
0039 0585 43594
Het Italiaanse fax nummer is:
info@sancarloterme.it
E-mail:
Via Nicola Zonder 3, San Carlo Terme (MC)
Adres:

www.sancarloterme.it

Albergo Ristorante San Carlo
Een rustiek, romantisch hotel met karakter.

‘n Schilderij van het hotel van de Duitse kunstenaar Reiner Cornelius.
Albergo Ristorante San Carlo, boven Massa gelegen is een ideale uitvalsbasis
voor excursies in Toscane. Hier schilderde Keith Haring op verschillende
muren en verbleef ook Reiner Cornelus. Het hotel gaf hij op bovenstaand
schilderij weer. De vooruitgeschoven ligging, op een uitloper van de Apuane Alps, zorgt in de hete zomers voor een verkoelende bries. Daardoor is het
goed toeven op het terras en in de tuin. Geniet van het spectaculaire uitzicht
op Massa en de Ligurische zee. U kunt zowel binnen als op het terras eten.

Openingstijden van het Hotel:
Wij zijn enkel de maanden juni, juli en augustus open:
Het ontbijt wordt van 8.00 tot 10.00 uur in de ontbijtzaal geserveerd.
De bar en het terras zijn tot middernacht geopend.

De Lounge

Waarin u naast de receptie een comfortabele zit aantreft.

De lounge van het hotel links achter de fauteuil vindt u de receptie.
In onze ruime lounge staan knusse fauteuils en enkele banken. Daar kunt u,
als u bij aankomst een ogenblik moet wachten, uitpuffen. We moeten namelijk aan de hand van uw identiteitskaart een kamersleutel produceren. Op de
terrassen en de rookruimte na is het hotel rookvrij. Omdat onze bibliotheek
in de rookruimte ligt, kunnen niet-rokers die willen lezen in de lounge terecht. Gewoonlijk zult u natuurlijk buiten op het terras in onze lees-bank
gaan zitten. Mocht het buiten wat fris zijn, dan is de lounge een comfortabel
alternatief. In het verlengde van de lounge bevindt zich een wat beschut
overdekt terras waar u natuurlijk eveneens terecht kunt. Dit is ‘s avonds na
het diner de plaats waar gasten, voor het slapen gaan, de belevenissen van
de dag de revue laten passeren en elkaar tips over mooie uitstapjes geven.

Restaurant Panoramique
voor lunch en diner

Een blik in ons restaurant dat uitzicht biedt op Massa en de Ligurische zee.
Saïd er Erabih heeft momenteel ons restaurant gepacht. De keuken is echter
Italiaans. want hij volgde zijn opleiding tot kok in Forte dei Marmi.
Het restaurant heet Panoramique en bent u muzikaal geïnteresseerd, er staat
een prachtige vleugel waarop pianisten zich mogen uitleven.
De in het midden van de eetzaal geplaatste open haard, verjaagt de kou op
kille dagen. ‘s Zomers wordt hij niet gebruikt, maar als het begin juni net aan
19 o is, zorgt zo’n houtvuur ervoor dat u zich senan g voelt.

Openingstijden Restaurant Panoramique:

De maanden juni, juli en augustus open:
Voor de lunch: 12.30 – 15.00 uur – Voor het diner: 19.30 – 23.00 uur
Mocht u elders logeren, het restaurant heet u altijd van harte welkom!

Simpele en standaard kamers
maar ook luxe kamers en één suite!

Eén van de eenvoudige kamers, netjes en schoon, maar krap bemeten.
Het hotel startte in de jaren ‘30 in een oud herenhuis. Er werden verschillende uitbreidingen gepleegd. Daarmee stopte men toen het aantal bezoekers
van de ‘Terme di San Carlo’ afnam. ‘s Winters wordt gerenoveerd. Kamers
verschillen daardoor nogal in kwaliteit. Ze zijn allen voorzien van douche
en toilet/bidet. Sommigen hebben een balkon of terras, andere zijn eenvoudig in uitvoering. Enkele zijn van airco voorzien. De prijzen verschillen
daardoor nogal.
Vaste gasten krijgen 10% korting en tot 15 juli geldt voor iedereen 20% seizoen voordeel. De URL van de Italiaanse website is: www.sancarloterme.it
Als u via www.looier.nl kijkt, moet u naar de Suites pagina gaan.

Zonneterras bij gerenoveerde kamers
met air conditioning.

Het zonneterras van de kamers 38 en 39 biedt een overweldigend uitzicht.
De kamers 38 en 39 vormen, door het gezamenlijke terras van 5.70 bij 8.10
meter, een soort eenheid. De kamers kunnen wel apart gehuurd worden,
maar. de afscheiding met potplanten biedt geen echte privacy. Mensen die
daarop gesteld zijn zouden met vieren of vijven moeten komen en beide kamers huren. Je voelt jeop dat dakterras, met rechts en links beboste bergen,
de zee als horizon en een stad aan je voeten, ‘on top of the world.’
In kamer 38 staat een divan die als bed kan worden opgemaakt. Hij is ruimer van opzet dan 39 en geschikt voor drie gasten. De ruimtes werden al
eens door 5 vriendinnen gehuurd. Beide kamers zijn voorzien van airco en
zijn exceptioneel comfortabel voor een 3 sterren hotel.

De Suite

Onze suite is ook bedoeld voor bruidsparen

‘n Blik in onze nieuwste aanwinst, de Suite, met een extra ruime badkamer.
Als 4e project bij de renovatie werd, op de 2e verdieping, van 3 kamers werd
een suite gerealiseerd. Hierdoor ontstond, in de badkamer, ruimte voor een
Jacuzzi naast de douchecabine. De led-verlichting in dit hartvormige bad
kan alle kleuren van de regenboog aannemen. De romantiek spat er vanaf,
een ideale bruidssuite! Om deze kwaliteit te versterken serveren we het ontbijt op verzoek op de kamer. U kunt de suite ook met vieren huren. De bank
wordt dan tot een comfortabel tweepersoons bed omgebouwd. Het ontbijt
is dan beneden. Dat is ook niet verkeerd, want u kunt zowel op het terras als
in de gezellige ontbijtzaal eten. Doordat er slechts 6 tafels staan, krijgt u alle
persoonlijke aandacht.

De ontbijtzaal

Onze ontbijtzaal wordt ‘s avonds als bar gebruikt.

De ontbijtzaal is in de rotswand ingebouwd. Het is er daardoor vrij koel.
De wand van de ontbijtzaal liet vocht door. Men plaatste er ooit tevergeefs
een 2e muur voor. Na hevige regenval stond de ruimte soms blank. We hebben de voorzetwand afgebroken; er werd drainage aangelegd; de oude muur
werd met een waterafstotend impregneermiddel behandeld; er werd bewapening gespannen en watervast beton aangebracht. De muur is nu droog en
wateroverlast hebben we tot nu toe niet meer gehad. Het karakter van deze
zaal kon gelukkig behouden blijven. Een rei grijze vloertegels herinnert aan
de verbouwing. De turkooizen tegels uit de 50er jaren waren helaas nergens
meer te koop. In Looiernieuws 18-1, in ons archief op internet terug te vinden, staat een uitgebreid verslag met foto’s van de verbouwing.

Rooksalon/Bridgezaal

met open haard, boekenkast en tal van spelletjes

In de rooksalon kunt u zich ontspannen met lezen, TV kijken, of bridgen.
Voor mensen die van lezen houden, is er in de rookkamer een boekenkast
met vele Nederlandse titels. Recente bestsellers staan broederlijk naast gidsen over Italië en ook kinderboeken zijn niet vergeten. Er brandt een open
haard op kille dagen en er staan een viertal speeltafel. Naast bridge kunt u
ook allerlei bordspelen beoefenen. Er is zelf een sjoelbak. De eigenaar mag
graag een kaartje leggen en als hij tijd heeft, laat hij zich graag tot een partijtje bridge verleiden. Sinds kort is er een aquarium bijgekomen. Liefhebbers
van tropische vissen kunnen zich ontspannen door zich aan de danio rerio’s,
bijlzalmen en corydoras te vergapen. Verschillende vissen worden in juni in
de tuinvijver geplaatst om de koykarpers wat afleiding te bezorgen.

Een tuin vol leven
waar het goed toeven is.

Boven de vijver van de tuin cirkelen soms de mooiste libellen.
Aan de vijver, die beschut tegen de wind in de iets lager gelegen tuin bevindt,
kunt u onder moerbeibomen van de natuur genieten. Waterlelies bloeien
de hele zomer door en soms vliegen er uitzonderlijke libellen. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zorgen de koi karpers en tropische vissen wel voor
de nodige afleiding. De koikarpers zijn gek op ‘more di gelso’ en eten deze
vrucht van de moerbeiboom uit je hand. De bladeren van deze bomen leveren voedsel aan de zijderupsen. Hagedissen schuifelen regelmatig langs en ’s
avonds komen de gekko’s in actie om insecten te vangen. Komt u begin juni,
dan vindt u, als het donker is, vuurvliegjes op uw pad. De honden uit de
buurt komen zich regelmatig aan het zachte regenwater van de vijver laven.

Een monument voor Laika
bij de trap naar het terras.

Ter nagedachtenis aan de
hond die 3 november 1957
in orbit geschoten werd is,
in onze tuin, een marmeren
beeld geplaatst.
In de tuin, bij de trap naar het terras, staat een monument voor Laika. Dit
beeld is een herinnering aan de Russische hond die voor de wetenschap de
ruimte in geschoten werd. Wilt u weten waarom er in ons hotel een monument voor dat hondje geplaatst werd? Dat verhaal werd in Looiernieuws
17-2 opgetekend. U kunt het op www.looiernieuws.nl vinden. Klik rechts
bovenaan achter Looiernieuws ‘ons Archief ’ aan. Hier vindt u bij de uitgaven van 2010 de PDF van Looiernieuws-17-2. Als u die aanklikt komt de
uitgave op uw scherm. Daarna moet u wel even scrollen, want het artikel
staat achterin. Eerst komt informatie over onze bridge-evenementen, daarna veilingnieuws totdat u uiteindelijk bij het nieuws over ons hotel aanlandt.
Het tweede artikel van ‘Suitenieuws’ gaat over Laika.

Het terras

Een deel van het terras is voor het restaurant gereserveerd.

Het eerste deel van het terras is voor het restaurant gereserveerd.
Het hotel is op de uitloper van de ‘Alpi Apuana’ gebouwd. Die vooruitgeschoven positie zorgt ervoor dat er gewoonlijk een verkoelend windje waait. Die
bries, die als eerste door het terras wordt opgevangen, zorgt in de warme zomer voor een aangename temperatuur. Het terras wordt door plantenbakken
in tweeën gedeeld. Eén deel is voor restaurant Panoramique gereserveerd,
terwijl hotelgasten op het andere deel onder het genot van een drankje van
het uitzicht kunnen genieten. Wordt de wind u teveel, er staat een luxe ligstoel
waarin u zelfs gedrieën beschutting kunt vinden. Dit op een strandstoel gelijkend meubel is heerlijk om met een saai boek in weg te dommelen. De zuivere
berglucht maakt een dutje in de openlucht na een copieuze lunch tot een feest.

De Termen van San Carlo
Helend water voor de nieren.

Een der fonteinen waar bronwater in een bekken spuit.
San Carlo Terme heeft zich dankzij haar bron tot een beroemd kuuroord ontwikkeld. Mensen met chronische nierstenen vinden baat bij dit water. Patiënten komen hier vaak al 40 jaar om te kuren.
De niersteen vergruizer werd uitgevonden, de ziekenfondsen stopten met het
vergoeden van de kuren en dat bracht de nekslag toe aan deze vorm van helend recreëren. Het is daardoor stiller geworden in San Carlo Terme. Verschillende hotels sloten reeds hun deuren. Het bezoek aan ons hotel liep daardoor
helaas ook dramatisch terug. Gelukkig zijn er voor een uitgelezen plek als
deze alternatieven, maar het vergt tijd om die te ontwikkelen. De vraag is:
Wordt die tijd ons gegund?

De omgeving

San Carlo Terme dé uitvalsbasis voor talloze excursies.

Manorolo, wereld erfgoed aan de Italiaanse kust, onderdeel van Cinque Terre
Trekking, fietsen, motorsport, wandelen en natuurlijk bridgen. San Carlo
Terme in Toscane vormt de ideale startplek voor mensen die het westen van
Toscane willen verkennen. Op loopafstand: De Termen; Pariana; Tombara;
en Massa Centrum. Daarnaast zijn er verschillende prachtige wandelingen
in de naaste omgeving. De bekende plaatsen in de omgeving (nooit meer
dan 2 uur rijden) zijn: Lucca; Viareggio; Florance; Cinque Terre; Pisa; Porto
Venere en ga zo maar door. Binnen een half uur bent u in Carrara met zijn
beroemde marmergroeven; Colonnata bekend om zijn lardo; Sarzana met
zijn Dom; Forte dei Marmi met het strand en... een bridgeclub. Daarna de
weldadige rust van ons hotel na zo’n hectische dag met excursies is heerlijk.

Parkeren

Het straatje naast Piccolo Bar voert u naar onze parkeerplaats

Links van Piccolo Bar leidt een straatje naar onze parkeergelegenheid
Albergo Ristorante San Carlo heeft 2 ingangen. Mensen die geen trappen
lopen komen via de parkeerplaats binnen. Passanten nemen de trap. Zij
willen boven, in de koelte van een bries, van het uitzicht over Massa en de
Ligurische zee genieten.
Begin juni wordt u ’s avonds door vuurvliegjes verwelkomd. Ooit vonden
twee slangen het warme asfalt van de parkeerplaats een ideale plek om de
liefde te bedrijven. Maakt u zich echter geen zorgen, toen we ze van dichtbij
wilden filmen, vluchten ze het hakhout in en verdwenen met spoed in het
veld. Het filmpje staat op Youtube en is via de zoekterm ‘copulerende slangen’ te bekijken.

De weg van centrum Massa naar San Carlo Terme

Via dei Colli, ‘n slingerende weg vol haarspeldbochten, voert u vanuit Massa
Centrum naar het pleintje van San Carlo Terme. Albergo Ristorante San Carlo
ligt daar aan de Via Nicola Zonder 3. Ons restaurant heet ‘Panoramique.’

