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Ar viesmīlību – 
gadsimtiem cauri un laikmetiem...

Lai arī man pašam ne sava nama, ne savas muižas, ne savas pils nekad nav 
bijis un, visticamāk, nekad arī nebūs, tomēr pasaulē ir kāda vieta, kurā es 
varu justies vienlīdz kā muižā un vienlīdz, – kā savās mājās... Tiesa gan, tā at-
rodas visai tālu no manas dzimtās zemes, no manas pilsētas un no manām 
īstajām mājām. 
Saullēkts šo māju mums neierasti augstu kalnu nogāzē apspīd tikai tad, kad 
visā pārējā ielejā jau krietnu laika sprīdi ir gaiša un saulaina diena, bet saul-
riets šeit vērojams vēl ilgi pēc tam, kad pāri pārējai ielejai jau klājas dziļa va-
kara krēsla... 
Viesmīlības līmenis šajā mājā ir krietni vien personiskāks, sniedzas daudz 
augstāk par ierasto „Laipni lūdzam!” un „sakņojas” gan gadsimtiem ilgajās 
viesmīlības tradīcijās, gan sava reģiona kulinārijas mākslas izkopšanā videi 
draudzīgā rītdienā. Šeit ir saredzams, saklausāms, izgaršojams un izjūtams 
tieši tāds viesu uzņemšanas un apkalpošanas līmenis, lai, bijis šeit vienreiz, 
viesis šurp labprāt atbrauktu atkal un atkal. Gan viens pats, gan kopā ar sev 
mīļiem cilvēkiem un labiem draugiem.
Kad man atkal būs jādodas uz Umbriju Itālijā, esmu pārliecināts, ka viesu 
namā „Casa Giulia Country House” es vienmēr tikšu uzņemts kā savējais... Lai 
arī šis nams atrodas tālu no plašu jūru krastiem, tālu no lielajām pilsētām un 
no ļoti augstiem kalniem, tas mani vienmēr sagaidīs pa ceļam no Spoleto 
pilsētas uz Trevi pilsētu. Pavisam netālu no vietas, kur joprojām zaļo olīvkoks, 
kurā olīvas aug jau vairāk nekā tūkstoti gadu ilgi...

Casa Giulia, 17. gadsimta muižu (senākās zi-
ņas par to ir pat no 14. gadsimta) Umbrijas 
reģionā Itālijā es mantoju no sava tēva, kurš 
pārstāvēja senu zemes īpašnieku ģimeni. Ģi-
menei līdz pagājušajam gadsimtam piederē-
ja lielas zemes platības, kuras pletās no Monti 
Martani līdz Mount Serano. 
Manu senču vidū vairākiem ir bijušas nozīmī-
gas lomas dažādās politiskajās un baznīcas 
jomās. Vienā no Casa Giulia Country Hou-
se istabām „Verbena” mūsu viesi var apskatīt 
goda vietā izlikto Pāvesta Pija IX vēstuli mūsu 
tēvocim. Mēs joprojām glabājam arī Itālijas 
karaļa Vittorio Emanuele II dekrēta par Gi-
useppe Alessandrini apstiprināšanu Castelri-
taldi mēra amatā uz trīs gadu laika posmu no 
1873. gada līdz 1975. gadam kopiju. 
Mūsu ģimene vienmēr ir bijusi liela un vies-
mīlīga. Mans tēvs rīkoja medību pasākumus, 
rūpējās par cilvēkiem, kuriem ir nepiecieša-
ma palīdzība.
Mani vecāki šīs tradīcijas un šo aizraušanos 
atstāja man. Tieši tāpēc tad, kad mana mei-
ta Frančeska apprecējās un aizbrauca uz Pa-
rīzi, es nolēmu mūsu Mājas durvis atvērt vie-
siem. 
Es daru visu pēc vislabākās sirdsapziņas, lai 
mūsu viesi šeit justos kā mājās, un cenšos 
sniegt viņiem mūsu zemes un tās tradīciju at-
mosfēru... 

Madame Alessandrini Petrucci

VēSTULES NO VIESU NAMA „CASA GIULIA COUNTRy HOUSE”  

„Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš mūsu 
dvēsele ir dziļās sāpēs par 1860. gada nemie-
riem mūsu reģionā...” Pāvesta Pija IX 1860. 
gada 8. septembra vēstules oriģināls – goda 
vietā Viesu namā Casa Giulia Country House
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Man ļoti patīk zirgi... Tas ir fantastiski, ka tuvu 
Mājai ir daudz zirgu izjādēm. Es varu trenēties 
jāšanā, apceļojot Umbrijas mežus un vērojot 
skaistās dabas ainavas. Kādu dienu mēs de-
vāmies augšup uz Trevi, kur ir neliels strauts. 
Mēs apstājāmies un nopeldējāmies strautā: 
es no šīs „pastaigas” guvu fantastiskas emoci-
jas! Tas noteikti ir jāizbauda arī jums! 

Etienne

Es uzaugu starp Romu un Casa Giulia. Lielāko 
daļu brīvdienu es pavadīju tur, un kopš bēr-
nības es atceros gan savu vecmāmiņu, gan 
savu māti, rīkojam brīnišķīgas viesības. Mūsu 
ģimene vienmēr ir bijusi ļoti viesmīlīga. Tur-
pinot viesmīlības tradīcijas, mana māte pirms 
gadiem divdesmit, kad es devos uz Parīzi, kur 
tagad dzīvoju kopā ar savu vīru un trim bēr-
niem, nolēma Māju atvērt ārzemju viesiem. 
Viņas mērķis bija dalīties ar tiem mūsu tradī-
cijās un mīlestībā uz mūsu zemi.
Tagad stafetes „lāpu” esmu pārņēmusi es un 
vēlos to nākotnē atdot savu bērnu rokās. Mēs 
esam pārliecināti, ka, ja jūs vēlaties atklāt sev 
kādu reģionu, labākais veids, kā to izdarīt, ir 
pavadīt laiku sarunās ar vietējiem iedzīvotā-
jiem, cenšoties iepazīt viņu dzīvesveidu. Tas 
ir tas, ko mēs piedāvājam saviem viesiem vai 
nu pie ugunskura, vai arī vasarā pie peldba-
seina. 
Casa Giulia visā tās pastāvēšanas laikā, lai 
uzlabotu komforta līmeni, ir vairākas reizes 
rekonstruēta. Mājā ir ar oriģinālām senajām 
mēbelēm mēbelētas septiņas istabas un trīs 
nelieli dzīvokļi. 
Dārza otrā pusē atrodas Senais Stallis, kas ir 
renovēts un prasmīgi piemērots dažādu pa-
sākumu un burvīgu svinību rīkošanai.

Francesca d’Arche

Visu savu bērnību es esmu dzīvojis ārze-
mēs, un, turpinot iesākto, ārzemēs arī stu-
dēju. Man būtu milzīgs prieks atgriezties 
Umbrijā un vadīt šo mūsu ģimenes Māju. 
Man Casa Giulia Country House simbolizē 
tradicionālā un mūsdienīgā apvienojumu. 
Tradicionālo – ar tās vēsturi, bet moderno – 
ar tās pielāgošanos mūsdienu pasaules iz-
aicinājumiem. 
Par pašu svarīgāko projektu es uzskatu rūpes 
saistībā ar globālo sasilšanu. Es redzu Māju 
kā arvien draudzīgāku apkārtējai videi un 
iztēlojos to kā pašpietiekamu enerģijas re-
sursu izmantošanas ziņā. Tādējādi Māja arī 
turpmāk piedāvās gan paaudzēs mantotās 
tradīcijas, gan mūsdienu prasībām atbilstošu 
komfortu, respektējot apkārtējo vidi un brī-
nišķīgās dabas ainavas. 
Šī Māja man ir apbrīnojams atslodzes un at-
pūtas veids, kas ļauj aizmirst ikdienas rūpes...

Bernard d’Arche

Kas man visvairāk patīk, apciemojot savu vec-
māmiņu? Tā nešaubīgi ir kulinārijas māksla! 
Viņa ir vislabākā pavāre! Sākot no Strangoz-
zi al Tartufo (tipisks Umbrijas ēdiens), līdz uz 
restēm ceptai gaļai un Bruschette (maize ar 
gardu mājās gatavotu olīveļļu), viņa ir vietējās 
kulinārijas mākslas meistare un savos virtuves 
noslēpumos vienmēr labprāt dalās ar citiem... 

Lucrezia
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Viesu nams Casa Giulia Country House
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