property POSCO SA
sleeps

4+2

BOLIG: POSCO SA
OMRÅDE: Valdarno
M2: ca. 70
ANTAL PERSONER: 4+2
ANTAL SOVEVÆRELSER: 2
ANTAL BADEVÆRELSER: 1
SWIMMINGPOOL: JA
AFSTANDE : Nærmeste landsby Pian de Sco 1 km - San Giovanni Valdarno 14 km - Firenze
38 km - Arezzo 47 km - Siena 62 km - Pisa 145 km - Rom 247 km.
Posco er en stor landbolig med tilhørende ex-lade, der i 2011 blev restaureret og inddelt i 5
meget rummelige lejligheder. Ejendommen er fuldstændig indhegnet og ligger i nærheden af
landsbyen Pian di Sco, mellem Firenze og Arezzo. Et meget spændende område, tæt på
nogle af de mest kendte byer i Toscana og med en varieret natur. Faktisk ligger naturparken
Balze meget tæt ved det siges at være baggrunden på Leonardo da Vincis berømte maleri
Mona Lisa.
En stor fordel ved stedet er, at der indenfor 500 meter ligger en købmand og inden for 1 km
kommer man til landsbyen med restauranter, post, butikker mm. En svær kombination at finde
landbolig med pool og gåafstand til indkøb.
Posco er blevet renoveret i typisk toscansk stil og med respekt for de lokale traditioner
stengulve, træbjælker i lofterne og smukke træmøbler. Alt er nyt, friskt og af høj kvalitet.
I den velholdte have ligger den 12 x 6 meter store nedgravede og indhegnede swimmingpool
med en gradueret dybde på 1,20 og 1,50 mt. Poolen, der er åben fra den 1/5 til den 30/9 2013,
er omgivet af liggestole med skyggemuligheder og der er adgang til udendørs bruser. Det er
obligatorisk at overvåge badende børn.
Haven, der er indhegnet, er med de gode flade græsarealer og den lille legeplads, yderst
børnevenlig.
Selve lejligheden SA ligger på første etage og består af :
indgang til opholdsrum med dobbelt sovesofa, pejs og Sat. TV, køkken (ovn, mikroovn,
køleskab med fryser, toaster, vandkoger, nordisk kaffemaskine), 2 dobbeltværelser hvoraf det
ene har delbare senge, badeværelse med brus.
Til lejligheden hører privat møbleret terrasse i haven.
DESUDEN : gratis internet - adgang til grill muligheder - parkering indenfor ejendommen.
Prisen er inkl. linned, håndklæder, el, gas, vand og slutrengøring.
Prisen er ikke inkl. evt. varme der betales efter forbrug til ejerne.
Depositum EU 200.
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