property GAGGIOLO F
sleeps

4+2

BOLIG: GAGGIOLO F
OMRÅDE: Arezzo bakker
MQ: 100 ca.
ANTAL PERSONER: 4 + 2
ANTAL VÆRELSER: 2
ANTAL VÆRELSER: 3
SWIMMINGPOOL: JA
AFSTANDE: Castiglion Fiorentino Km. 5 - Cortona Km. 15 - Arezzo Km. 23 - Perugia Km. 48
- Siena Km. 73 - Firenze Km. 83.
BESKRIVELSE:
Dette syd-østlige område er nok et af de mindre kendte i Toscana men det har rigtig meget at
byde på. Denne borg Gaggiolo, består af 6 lejemål fordelt på to selvstændige huse og resten
lejligheder, alle restaureret så de kombinerer på bedste vis den originale Toscanske charme
med lidt skæve gulve, træbjælker og rustik stemning med alle moderne komfort.
Beliggenheden er skøn, i 400 meters højde og med rigtig gode vidder i udsigten.
Selve huset Gaggiolo F. er et af de selvstændigt beliggende huse så I har egen indgang og
helt privat have.
I vil med et ophold i denne lille yderst charmerende klynge huse som udgør Gaggiolo, være
centralt placerede for mange oplevelser. Jeres nærmeste virkelig karakteristiske landsby er
Castiglion Fiorentino, hvor I vil opleve det lokale liv i de smalle stræder. En af egnens
smukkeste borgbyer, Cortona ligger ganske tæt på. Perugia, der med sine smukke pladser,
enestående udsigt og ikke mindst jazz festival, bestemt er et besøg værd ligesom Arezzo og
Siena vist ingen introduktion kræver. Området er præget af uspolerede små landsbyer, og
meget skiftende natur, der hurtigt går fra de lidt rå bakker til det meget velpolerede landskab
man ellers forbinder med Toscana. En vandretur langs søbredden ved Lago Trasimeno kan
også anbefales.
Gaggiolo F er et lille selvstændigt stenhus der ligger lidt for sig selv med meget privat have
hvorfra man kan nyde den storslåede udsigt. Det er en meget rummelig og lys bolig i to etager
der består af :
Indgang i stueetage niveau til opholdsrum, stort køkken hjørne (ovn, gasblus, køleskab med
fryser, opvaskemaskine, nordisk kaffemaskine, pejs), stue med sovesofa, SAT TV,
badeværelse, rum med vaskemaskine og strygemuligheder.
På første etage charmerende 2 dobbeltværelser hvert med en-suite badeværelser.
Ca 200 meter fra huset, i en panoramisk position, ligger man til den 15 x 8 meter store
nedgravede swimmingpool med en dybde på 1,40. Stort møbleret areal omkring poolen.
Poolen deles mellem lejerne og er åben fra den 27/04 2013 til den 26/10 2013. Der er
desuden en 8 personers SPA. Det er obligatorisk at overvåge badende børn.
WI-FI internet. Indlagt varme. Parkering indenfor ejendommen.
DESUDEN : købmand mm 2 km fra boligen - alle former for indkøb og restauranter i Castiglion
Fiorentino 5 km.
Prisen er inkl. el, vand, linned, håndklæder, brug af sovesofa, ugentlig rengøring ved længere
ophold, slutrengøring.
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Til prisen skal lægges evt. varme der afregnes med ejer efter forbrug.
Depositum by credit card.
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