Vakantiewoning: Vakantiewoning Agriturismo Pieve 904
Algemeen
Type woning:

Boerderij

Naam:

Vakantiewoning Agriturismo
Pieve 904

Plaats:

Campiglia

Streek:

Toscane

Land:

Italië

Aantal personen:

4-6

Slaapkamers:

2

Beschrijving & indeling
Uw accommodatie bevindt zich in een oude stenen boerderij uit de 14e eeuw, omgeven door een oud bos,
gelegen bij Colle Val d&#180;Elsa, in het hart van Toscane. Bij de restauratie is het oorspronkelijke karakter
bewaard gebleven. Het huis is rustig gelegen. In de schaduwrijke tuin treft u een barbecue en tuinmeubilair voor
gezamenlijk gebruik. Bij de voorzieningen van het huis horen een mooi gelegen zwembad met ligbedden en
schaduwrijke plekken. Er is een eigen parkeerterrein, een gezamenlijke wasserette en voldoende speelruimte in
de tuin voor kinderen. U bereikt de woning via een pad omgeven door pijnbomen, waarlangs zich tevens een
Romaanse kerk uit het jaar 1000 bevindt (deze is op aanvraag te bezoeken).
Het appartement is gelegen op de begane grond en heeft een oppervlakte van ca. 70m&#178;. Deze woning is
geschikt voor 4 tot 6 personen. De woonkamer beschikt over een tweepersoonsslaapbank en een kleine open
hard. De eetkeuken is uitgerust met o.a. een koelkast met vriesvak, een 4-pits gasfornuis, een Italiaanse
koffiezetapparaat en een broodrooster. Er zijn twee slaapkamers, waarvan 1 met een tweepersoonsbed en de
andere met 2 eenpersoonsbedden. De badkamer beschikt over een toilet, douche en wastafel. Elk appartement
beschikt over een verwarming en TV. De gasten van dit appartement kunnen gebruik maken van een eigen plek
in de tuin.

Omgeving & activiteiten
Uw accommodatie ligt slechts op ca. 2 km afstand van het mooie stadje Colle Val d&#180;Elsa. In de stad zijn
bars, restaurants, postkantoren, banken, supermarkten, tennisbanen, een golfbaan en is het ook mogelijk fietsen
te huren. Vanaf het vakantiecomplex zijn gemakkelijk te bereiken de mooiste historische plaatsen en steden van
Toscane. Florence met al zijn monumenten en kunstwerken is 60 km ver weg. Op een afstand van ca. 20 km ligt
Siena, de stad van de Palio, met het schitterende plein &#180;Il Campo&#180; dat uniek in de wereld is. Of San
Gimignano de stad van 100 torens die slechts 15 km van het vakantiecomplex verwijderd is. Niet te missen een
excursie in de Chianti heuvels rijk aan wijngaarden, kastelen en wijnkelders, waar u de beroemde wijn Chianti
Classico DOCG kunt proeven. U kunt wandelen naar de &#180;Crete Senesi&#180;uniek vanwege zijn
valleivormen, of in een deel van de Via Francigena ; omgeven door eeuwoude kastanje- en eikenbossen die in de
herfst met mooie kleuren getint worden. Makkelijk te bereiken zijn ook veel meer unieke en bijzondere plaatsen
zoals het Kasteel Monteriggioni, Montalcino, Pienza, Val d&#180;Orcia, de Etruskische stad Volterra en niet in
het minst de prachtige abdij van San Galgano en Monte OLIVETO Maggiore. Als u wilt kunt u een badplaats
bereiken die ongeveer op ca. 60-70km afstand ligt of gewoon de hele dag in het vakantiecomplex, bij het
zwembad verblijven en genieten van het prachtige panorama zonder niets te doen.
Afstand tot openbaar zwembad: 4 km
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Afstand tot speeltuin: 4 km
Afstand tot tennis: 4 km
Afstand tot golf: 6 km
Afstand tot paardrijden: 10 km
Afstand tot fietsverhuur: 7 km
Afstand tot wijngaard: 4 km
Afstand tot winkels: 4 km
Afstand tot supermarkt: 4 km
Afstand tot restaurant: 4 km
Afstand tot luchtaven: 60 km
Afstand tot openbaar vervoer: 4 km

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €155
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

740

Hoogseizoen

790

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

Foto's
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