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Is – na de allereerste hectische jaren – de rust 
intussen al wat in jullie leven teruggekeerd ?
Elk jaar staat er wel iets op onze lijst om verbeteringen 

aan te brengen of om het onze gasten nóg aangenamer 

te maken. Er zijn sinds 2018 bijvoorbeeld 7 kamers ter 

beschikking, nadat we initieel met 5 kamers waren gestart. 

Jullie zijn echt wel ideaal gelegen voor wie de 
regio wil verkennen. 
Door onze centrale ligging kun je vanuit L’Angelo Pescatore 

de belangrijkste steden en dorpjes bezoeken van Umbrië. 

Daarnaast kun je ook makkelijk een bezoek brengen aan 

Toscane of Lazio. Stadjes als Montepulciano, Montalcino, 

het pittoreske Piënza en Rome zijn op zich eenvoudig te 

bereiken. We werken ook steeds nieuwe formules uit. 

Zo kun je vanaf 2018 bijvoorbeeld Rome in 2 à 3 dagen 

ontdekken in combinatie met een verblijf in L’Angelo 

Pescatore. Wij nemen daarbij heel graag alle praktische 

beslommeringen uit de handen van onze gasten.

Tot slot: wat is jullie grootste drijfveer ? 
Wij zijn beiden heel sociaal en kunnen er intens van 

genieten om anderen te zién genieten. Het is een droom 

om te mogen deelnemen aan het vakantiegenot van onze 

gasten en om hen te verwennen. Daar doen we het voor.

Paul en Rita, was het runnen van een B&B een 
lang gekoesterde droom of veeleer een plotse 
opwelling ?
Het was een weloverwogen beslissing. Al snel nadat we 

mekaar leerden kennen, bleek dat we dezelfde droom 

hadden: emigreren naar een warmer land – bij voorkeur 

Italië – om er een B&B 

op te starten. We waren 

op dat moment beiden 

zelfstandig (Paul in airco- 
en ventilatiesystemen en 
Rita als kapster, nvdr) en de 

kinderen waren nog klein, 

dus de tijd was er nog niet 

rijp voor. We besloten dus 

eerst Italiaans te leren in 

de avondschool.

Daarna begon pijlsnel 
het Todi-verhaal ?
Nee hoor, verre van! De 

zoektocht naar een geschikte accommodatie duurde ruim 

4 jaar. Uren en uren hield Paul zich in zijn vrije tijd bezig 

met het zoeken naar beschikbare huizen op internet, maar 

de prijzen swingden de pan uit. Tot we op het huis van 

Angelo in Todi uitkwamen… 

Omvat de naam van de B&B dan een verwijzing 
naar de vorige eigenaar ?
Ja, eigenlijk is dat een mooi verhaal. Angelo Pescatore 

betekent letterlijk ‘Vissende Engel’. De vorige eigenaar 

heette effectief Angelo… en hij was een fervent visser. De 

naam was snel gevonden, en Angelo was er zelfs helemaal 

door ontroerd. In mei 2012 verhuisden we uiteindelijk 

naar hier, na een lange rit van 27 uur met al onze spullen.

In welke staat kochten jullie het huis ?
Aan het huis zelf hebben we niet zoveel werk gehad. Dit 

beperkte zich tot enkele opfrissingswerken en uiteraard 

de aankoop van meubilair. De herinrichting van de tuin 

vergde echter héél veel energie. Het domein is 2 ha 

groot, waarvan een gedeelte bos. Het huis is grotendeels 

gebouwd uit ruwe steen en is typisch Italiaans. Het 

restaurant wordt gebruikt bij slecht weer, maar meestal 

wordt er tijdens de zomermaanden buiten op het terras 

gegeten, met zicht op de omringende heuvels en de Tiber.

Logeren bij Belgen in het groene hart van Italië!

www.langelopescatore.it
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