Ref: 7500 Villa Pauline
BADIA A PASSIGNANO
BESCHRIJVING
Deze prachtige historische villa ligt heerlijk rustig in het hart van de Chianti. De woning is met heel veel zorg en liefde gerestaureerd door
de eigenaren. Het huis bestaat uit twee aparte delen, waardoor dit huis bijvoorbeeld heel geschikt is voor een gezin met kinderen én
grootouders. Het hoofdappartement beslaat 130 m2 en bestaat uit een smaakvol ingerichte woon- eetkamer, voorzien van een
slaapbank. Daarnaast een volledig ingerichte keuken, met ontbijttafel. De keuken is uiteraard voorzien van o.a. een vaatwasser, oven,
fornuis, koﬃezetapparaat, koel- vrieskast en broodrooster. Verder in dit appartement beschikt u over twee 4-persoons slaapkamers met
ieder een eigen badkamer en een tweepersoonskamer met eigen badkamer. Het tweede appartement beslaat 90m2 en is verdeeld over
3 verdiepingen. Op de begane grond is een kleine woonkamer, voorzien van een slaapbank. Op de 1e verdieping is een grote 2-persoons
slaapkamer (aparte bedden), en boven een badkamer met douche en een keuken. Alle slaapkamers zijn voorzien van air-conditioning.
Bij gebruik hiervan wordt dit ter plaatse afgerekend. Buiten heeft de woning een grote tuin met gras en een bovengronds privé
zwembad. Uiteraard zijn er terrassen en tuinmeubelen om buiten te dineren en te genieten van de zon en de mooie omgeving. Tevens is
er een barbecue beschikbaar. Het huis is voorzien van internet en er is een TV, wasmachine, een föhn en een strijkplank + -bout.
Linnengoed is inbegrepen, dus bedlinnen en handdoeken zijn aanwezig en hoeft u niet zelf mee te brengen. Badia a Passignano is een
charmant Toscaans dorp dat is gelegen in Val di Pesa, op een paar minuten afstand van Tavarnelle Val di Pesa en is gelegen op de weg
van Greve in Chianti Monteﬁoralle bal richting San Donato en Sambuca. In Badia een Passignano kun je niet een bezoek aan de prachtige
abdij van de Benedictijner orde van Vallombrosa, een voormalig klooster, dat al in de middeleeuwen bestond. In 1049, is gehandeld op
grond van de hervorming van Vallombrosa. Het bevond zich een scuolaalla dat Galileo Galilei deelnamen. In dit gebied, een andere
must-see is het dorp Passignano dat een mooi huis-toren en de kerk van San Biago heeft. Vanaf de terrassen van het kasteel, kunt u het
adembenemende landschap van de Chianti bewonderen. Indeling Appartement 1: van 130 vierkante meter, bestaat uit een eetkamer
met een woonkamer met een slaapbank en open haard, volledig uitgeruste keuken, drie grote slaapkamers met eigen badkamer met
douche, een slaapkamer met open haard en een eigen badkamer en douche (het toilet is in een kleine aparte ruimte). Appartement 2:
90 vierkante meter op drie niveaus, bestaat uit een kleine woonkamer met een slaapbank op de begane grond, grote slaapkamer op de
eerste verdieping (aparte bedden), keuken en badkamer met douche.
Inrichting Airconditioning (apart afrekenen 0,40/kwh), Internet,
vaatwasser, wasmachine, oven, fornuis, koel- vrieskast, broodrooster, strijkplank + -bout, TV, openhaard.
Exterieur Tuin, privé
zwembad (bovengronds), parkeerplaats, barbecue, tuinmeubelen
Ligging Badia a passignano - Chianti - Toscane - Italië
Afstanden
Van Badia a Passignano, historische dorp rondom het klooster, waar er drie restaurants: 2.5 km Van Sambuca, met postkantoor, bank,
apotheek, supermarkt ongeveer 6 km Van Tavarnelle Val di Pesa, met het postkantoor, supermarkt, bank, restaurants, VVV: 11.5 km
Florence: 40 km, luchthaven (Florence): 43 km Zicht Uitzicht over de vallei Opmerkingen Een auto is noodzakelijk in deze regio. LET
OP: De huurprijzen zijn gebasseerd op 9 personen. Voor gebruik met maximaal 12 personen is er een toeslag van €300 per week.
Exclusief: Reserveringskosten €20 Eindschoonmaak €200 (te betalen bij aankomst) Huisdieren €30 per stuk (te betalen bij aankomst)
Lokale toeristenbelasting (te betalen bij aankomst) Borg €500 (te betalen bij aankomst) Verwarming naar verbruik Gebruik airconditioning in slaapkamers: 0,60 euro per kwh.

Algemeen
Type van eigendom: Vrijstaand huis / m2: 220
Villa
Afstand naar de zee:
Bouwjaar:
Type zwembad: Prive
Uitzicht:

m2 perceel: 0

Karakteristieken
Aantal slaapkamers: 6
Badkamer met douche: 2
Stapelbedden: 0
Keuken type:

Toiletten: 0
Tweepersoons bedden: 0
Kinderbed: 0

Badkamer met ligbad: 3
Eenpersoons bedden: 0
Slaapbank: 0

Tuin

Parking

Keuken uitrusting
Oven
Wasmachine
WIFI
Mixer

Theepot
Micro-wave
TV
Terras meubelen

Andere karakteristieken
Terras
Uitrusting
Aircondition
Afwasmachine
Koﬃe machine
Internet
Tuinmeubelen

Seizoen

Prijs

Minimum verblijf

