
Het huis
Het huis is in de zestiger jaren 
als landhuis gebouwd en recent 
volledig gemoderniseerd. Daarnaast 
is het gesplitst in de permanente 
woning voor ons als eigenaar en het 
vakantieappartement. Een charmant 
en comfortabel appartement met een 
geweldig uitzicht.

Het appartement  
Het vakantieappartement heeft een eigen 
entree en absolute privacy. Het beschikt 
over een eigen tuin rondom en een 
schaduwrijke patio. Het is geschikt voor 
maximaal 6 personen.
De indeling bestaat uit een ruime 
woonkamer, eetkamer met openslaande 
deuren, open keuken, zeer ruime 
badkamer en een slaapkamer voor vier 
personen. In de woonkamer staat een 
tweepersoons slaapbank.

Voorzieningen
  Exclusief  gebruik van de omheinde 

tuinen
  Veel ruimte voor wandelingen en 

ontspanning
  Privé zwembad met Romeinse trap en 

hydro massage
  Douche bij het zwembad
  Strandstoelen en parasols
  Eigen tuin
  Privé parkeerplaats
  Tafeltennistafel
  Afgesloten fi etsenstalling
  Draadloos internet (wifi )
  Boeking van restaurants en excursies
  Toeristische informatie en brochures
  Kinderstoel en kinderbed

Sportactiviteiten in de 
directe omgeving

  Zwem- en aquapark, tennis en 
beachvolleybal

  Wandeltochten in heuvels en bergen
  Paardrijden (Pinerolo staat bekend als 

de ruiterstad)
  Fiets- en  mountainbiketochten, bijv. 

door wijn- en appelgaarden (Strada 
Reale dei Vini Torinesi, Strada delle 
Mele) en in de Marca Pinerolese 
(ruim 30 tochten tussen Sestriere, 
Turijn en Cuneo)

  Klimmen
  Golf
  vogels kijken
  natuurfotografi e
  skiën (cross-country, afdaling, 

langlauf)

Regionale producten in 
alle seizoenen

  Wijn 
  Champignons
  Vlees
  Kruiden
  Appels
  Bosbessen 
  Zurigo cake
  Maïskoekjes
  Wafels

Een duurzame keuze
Voor ons betekende Casa Aiva een 
verandering in leefstijl die ons de kans 
gaf  om duurzaamheid in de praktijk te 
brengen.
Duurzaamheid is voor ons altijd een 
centrale waarde in leven en werken 
geweest. Sinds enkele jaren nemen wij 
deel aan een groep die gezamenlijk 
duurzame producten inkoopt en 
verdiepen we ons met deze actieve groep 
mensen in deze producten.
Daarnaast zijn we gestart met het 
besparen van elektriciteit en water. 
Het huis is geïsoleerd en we plaatsten 
zonnepanelen voor de opwekking van 
elektriciteit en warm water. Ook zijn 
we bezig met de opvang van regen- en 
bronwater voor de irrigatie van het 
gazon, de groentetuin en de wijngaard.
Tenslotte hebben we veel aandacht 
besteed aan de inrichting van het huis 
met meubels van                        , 
gebruik van duurzame materialen, zoals 
Perosa steen en PEFC gecertifi ceerd 
hout (uitsluitend behandeld met 
natuurlijke oliën en was). 
We vinden het belangrijk goed met onze 
aarde om te gaan en verbouwen daarom 
onze eigen:

  Groenten
  Fruit (appels, peren, hazelnoten, 

pruimen, vijgen, kersen)
  Wijn 

Hier komen onze gasten tot zichzelf, 
genietend van de natuur. Elk seizoen is 
hier genoeg te zien, te horen, te ruiken, 
te voelen en te proeven. Dat is wat Casa 
Aiva u biedt.

Toerisme, landbouw en duurzaamheid

besteed aan de inrichting van het huis 
met meubels van                        , 
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Welkom in Casa AivaVanaf  het eerste moment dat we deze plek zagen 
heeft deze ons gefascineerd….. Het ononderbroken 
uitzicht, van de vlakte naar de lucht, van de heuvels 
naar de bergen in de verte. We staan ’s ochtends op 
om de zonsopgang te zien en ontspannen ’s avonds 
met het prachtige uitzicht waar we geen genoeg van 
krijgen. De naamkeuze geeft het heerlijke gevoel 
weer dat we hier het hele jaar hebben.

Aiva betekent ‘water’, een verwijzing naar de bron 
naast het huis. De naam Aiva heeft daarnaast voor ons 
nog vier betekenissen: Aria (lucht), de schone lucht 
(het huis is 505 m. boven zeeniveau gelegen). Incanto 
(bekoring),  het uitzicht over de vlakte die zich uitstrekt 
tot Turijn en Cuneo. Vacanza (vakantie), ontspanning, 
midden in de natuur, waar duurzaamheid centraal staat. 
Agricoltura (van het land), eten en drinken uit eigen 
wijn- en boomgaard en groentetuin. Aiva staat voor 
een ecologische vakantie in een comfortabel huis met 
respect voor gezondheid en omgeving.

U bent vrij om uw tijd door te brengen op 
het prachtige landgoed, te wandelen door de 
wijngaard, te kijken naar de druiventrossen en 
bloemen in het veld, hutten te bouwen in het 
bos of  de bomen te bewonderen. U kunt in 
alle stilte van een afstand kijken naar de huizen, 

wegen en steden, vakantie 
vierend in een huis dat de 
omgeving respecteert…
zonder uw behoefte aan 
comfort en luxe tekort te 
doen. 

Ligging
Huis Aiva ligt aan de voet van 
de Alpen, op de heuvels van San 
Secondo di Pinerolo. Met vier 
kilometer bent u in het centrum van 
Pinerolo en op de snelweg, waarover 
u in 20 minuten  naar Turijn rijdt. 
De plek is een unieke combinatie 
van natuur en cultuur. Het is de 
perfecte uitvalsbasis voor een 
bezoek aan de prachtige stad Turijn 
en haar omgeving met koninklijke 
paleizen en de steden Pinerolo 
en Saluzzo; karakteristieke steden 
met veel historie en kunst en vele 
evenementen en festivals rondom de 
regionale producten uit Piemonte. 
Aan de andere kant liggen de 
bergen, de parken, de (Olympische) 
valleien en het Fort van Fenestrelle. 
Het is een gebied dat gekenmerkt 
wordt door de Italiaanse 
protestanten, de Valdesi, en de 
Occitaanse cultuur.


