Vakantiewoning: Villa Rosa
Algemeen
Type woning:

Appartement / studio

Naam:

Villa Rosa

Plaats:

Castagneto Carducci

Streek:

Toscane

Land:

Italië

Aantal personen:

1-2

Beschrijving & indeling
Villa Rosa ligt in het prachtige Castagneto Carducci, een typisch toscaans dorpje omgeven door de glooiende
heuvels wat toscane zo kenmerkt, en beroemd is door de beroemde cipressenlaan van Bolgh&#233;ri. Vanaf het
terras van de woning heeft u een prachtig panoramisch uitzicht over de vallei. Het strand ligt ongeveer op 6 km
afstand van het huis. Castagneto Carducci ligt in het meest groene stukje van de provincie Livorno. Een centraal
punt in toscane waarvandaan u alle beroemde bezienswaardigheden gemakkelijk kunt bereiken. Pisa, Luca,
Volterra, San Gimignano, Siena, de etruskische kust, etc zijn allen goed bereikbaar. In het dorp kunt u uw
boodschappen doen en vindt u typisch toscaanse restaurantjes en barretjes.
De woning is gloednieuw, gebouwd in 2006. Het huis is niet heel groot, maar wel van alle gemakken voorzien. De
keuken is volledig ingericht met fornuis, koelkast met vriesvak, servies e.d. en een (kleine) oven. Een eetgedeelte
met tafel en stoelen. Woonkamer met bedbank, geschikt voor twee personen,een badkamer met douche. Vanaf
de woonkamer loopt u het terras op wat voorzien is van tuinmeubels en een grote parasol waarvandaan u heerlijk
kunt genieten van het adembenemende uitzicht.

Omgeving & activiteiten
Vlakbij het huis slingert een weggetje naar Marina di Castagneto, waar brede en veilige zandstranden op u liggen
te wachten. Ze lopen hier geleidelijk af in zee en het water is al vroeg in het seizoen op zwemtemperatuur. De
combinatie van zonnebaden en een dagje cultuur opsnuiven ligt voor de hand. U kunt hier van alles zien en doen.
Bewonder de Castagneto di Carducci: de beroemde cipressenlaan van Bolgh&#233;ri. Slenter door eeuwenoude
stadjes zoals Volterra en Massa Marittima. Of neem de boot naar Elba, vanuit Piombino. Ontdek de heuvels van
toscane met de auto, of huur een scooter. Het landschap leent zich ook uitstekend voor lange wandelingen of
een pittige fietstocht. En natuurlijk is toscane een gastronomisch paradijs. Heerlijke wijnen, verse pasta&#8217;s
en aan de kust uiteraard veel goeie visrestaurants.
Afstand tot openbaar zwembad: 5 km
Afstand tot strand: 6 km
Afstand tot zee: 6 km
Afstand tot watersport: 6 km
Afstand tot speeltuin: 5 km
Afstand tot attractiepark: 20 km
Afstand tot tennis: 5 km
Afstand tot golf: 20 km
Afstand tot paardrijden: 5 km
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Vakantiewoning: Villa Rosa
Afstand tot wijngaard: 3,5 km
Afstand tot winkels: 100 m
Afstand tot restaurant: 200 m
Afstand tot luchtaven: 35 km
Afstand tot openbaar vervoer: 100 m

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €100
Eindschoonmaak: €50
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

340

Hoogseizoen

740

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

Foto's
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