property OASI 2
sleeps

4+2

BOLIG: OASI 2 (stueetage)
ONRÅDE: LUCCA BAKKER
MQ: 90 ca.
ANTAL PERSONER: 4+2
ANTAL VÆRELSER: 2
ANTAL BADEVÆRELSER: 2
SWIMMINGPOOL: JA
AFSTANDE: Lucca Km. 15 - Pisa Km. 50 - Firenze Km. 69 - Versilia strand Km. 48 Montecatini Terme Km. 14
BESKRIVELSE
Stort karakteristisk stenbondehus inddelt i tre selvstændige lejligheder beliggende i den mest
pragtfulde panoramiske position i bakkerne mellem Lucca og Pistoia med udsigt over
vinmarker og olivenlunde. Det er et vidunderligt uspoleret område på landet men alligevel
yderst centralt.
Bygningen har undergået en total renovering og fremstår med det originale sten murværk,
træbjælker, stengulve men lejlighederne er indrettet og tilpasset alle moderne bekvemheder
med satellit TV og Bluray. Intet er overladt til tilfældighederne , her er tale om en bolig af høj
kvalitet.
Podere Oasi er i to etager og er omgivet af skøn Toscansk natur park hvor der er lavet flere
afslapningsarealer. Hver lejlighed har egen privat møbleret terrasse i parken. Mulighed for at
grille.
Den meget smukke 7 x 14 meter store swimmingpool med en gradueret dybde fra 1,20 til 2,50
meter ligger i panoramisk position omgivet af liggestole og oliventræer. Poolen er reserveret
til de tre lejligheder i Podere Oasi, den er åben fra den 27/4 til den 05/10 2013, og den er
børnesikret med indhegning men badende børn skal holdes under opsyn.
Selve lejligheden OASI2 (stueetage) - Pers. 4+2* MQ. 90 ca består af :
Indgang direkte fra haven til opholdsrum med dobbelt sovesofa (TV SAT HD og BluRay),
køkkenhjørne (køleskab med fryser, opvaskemaskine, ovn, gasblus, mikroovn), 1
dobbeltværelse med delbare senge og med en-suite badeværelse, 1 dobbeltværelse med
en-suite badeværelse. Vaskemaskine.
De sidste 400 meter frem til boligen er god men smal grusvej der er fin med almindelige biler
men ikke egnet til meget lave biler. Parkering - indlagt varme.
DESUDEN : købmand i landsbyen San Gennaro 1 km - restaurant 3 km - apotek og andet 8
km - supermarked 10 km - Montecatini Golf 12 km - tennis 10 km. INTERNET
Prisen er for 4 personer. Ved brug af sovesofaerne betales EU 80/uge direkte til ejeren.
Prisen er inkl. el- og vandforbrug, linned og håndklæder samt slutrengøring.
Til prisen skal lægges varme der afregnes med ejer 20/dag.
Depositum EU 300 som lægges ved ejeren ved ankomsten.
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