Villa Casalino – Soiana / Terricciola (PI) til 6-7 pers.
Denne hyggelige villa på 170 m2 ligger perfekt med dejlig udsigt fra en skråning midt i Toscana
i et meget autentisk område tæt på Terricciola og Peccioli i Pisa provinsen.
I en anden nærliggende by Lajactico – Andrea Bocellis fødeby – finder man ”Teatro del
Silenzio”, hvor Andrea Bocelli som regel afholder udendørs koncerter hvert år.
En koncert som kan anbefales, stor oplevelse, og som lang tid i forvejen må melde udsolgt.
Fra Villaen er der rimelig køreafstand til berømte byer som Firenze, San Gimignano, Volterra,
Pisa og Lucca – og til de store sandstrande på Vestkysten.
Indretning
Villaen bærer tydeligt og positivt præg af at have været en privat villa indtil 2017-2018, i
hvilken periode hele huset fik en grundig ”make over”, og hvor udendørs arealerne med
terrasse, have, ny swimming pool samt indkørsel og parkeringsareal blev total renoveret.
Villaen er indrettet med en stor opholdsstue / spisestue, komfortabel og smagfuld møblering,
åbent veludstyret køkken med bl.a. ekstra spiseplads samt opvaskemaskine.
Her mangler intet.
Endvidere er der 2 soveværelser (double bed), 1 soveværelse (single beds) samt et værelse
med en sovesofa (single). Der er 2 badeværelser med brus, det ene med badekar.
Herudover vaskerum med vaskemaskine.
Der er aircondtion (afregnes efter forbrug).
Den store udendørs terrasse er udstyret med stort spiseområde, komfortabel møblering samt
Barbecue.
Og ikke at forglemme en skøn ny pool (5 x 10 meter) samt Jacuzzi.
PRISER 2019 DKK:
SÆSON
PERIODER

MINIMUM
NÆTTER

PRIS DKK
ANTAL NÆTTER

PRIS DKK
EKSTRA NÆTTER

06.01-31.03
01.04-18.04
23.09-22.12
19.04-19.05
20.05-30.06
26.08-22.09
01.07-25.08

3
3

4.100
4.400

1.350
1.475

3
3

5.100
6.300

1.700
2.100

5

14.800

2.975

Afregnes lokalt:
Slutrengøring - € 180
Aircon juli og august - € 15 per dag
Linned og håndklæder - € 10 per person
Pool håndklæder - € 5
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