
Convento San Vincenzo
Aan de Adriatische kust verhuren wij een 
appartement in een18de eeuws klooster, 
net buiten het prachtige badplaatsje Cupra 
Marittima. 
Tijdens de Romeinse tijd was Cupra 
Marittima een belangrijke havenstad, maar 
tegenwoordig is het een rustig plaatsje. 
Cupra Marittima ligt 75 km ten zuiden van 
Ancona en ten noorden van Pescara.

Het voormalige klooster ligt op een heuvel 
in een landelijke omgeving te midden van  
olijfboomgaarden en uitzicht op zee. Met 5 
minuten bent u dan ook op het strand. 

Het appartement is te huur voor 750 euro 
per week en is geschikt voor 4 personen 
(maximaal 6 personen). 
Er bevinden zich twee ruime slaapkamers 
met tweepersoonsbed en een woonkamer 
met bedbank. 
De ruime keuken, met zicht op zee, is 
voorzien van alle moderne faciliteiten zoals 
een koelkast, gasfornuis, vaatwasmachine 
en een combi magnetron. 
Toilet met vaste wastafel. Douche met vaste 
wastafel. 
Verder heeft het appartement een eigen 
terras aan de voor- en achterzijde en een 
balkon met uitzicht op zee. 
Er is internet (draadloos) aansluiting  en 
Nederlandse tv (satelliet), dvd etcetera. Er is 
tuinmeubilair aanwezig. 

Het klooster heeft een ruime tuin met twee 
olijfboomgaarden, waar je heerlijk kunt zitten. 

www.sanvincenzo.nl

info@sanvincenzo.nl



Omgeving
Interessante steden dichtbij om te bezoeken zijn:
Ancona, de hoofdstad van de Marche, met veel oude 
gebouwen en een prachtig archeologisch museum. Ook 
Ascoli Piceno, Benedetto del Tronto (grote vissershaven) 
en de leuke plaatsjes rondom Cupra zijn zeker de moeite 
waard om te bezichtigen. 

Verder het binnenland in kunt u genieten van het 
prachtige nationale park Monti Sibillini. Een boek met alle 
wandelroutes ligt in het klooster ter inzage. 

En natuurlijk de leuke restaurants in Cupra zelf waar je voor 
niet veel geld lekker kunt eten met ook nog een prachtig 
uitzicht op strand en zee, onze favorieten zijn ristorante 
Adriatica en Gabri aan het strand en ristorante Castello 
in het bovendorp Marano, allen 5 a 10 minuten van het 
appartement.


