property ELISA
sleeps

4+0

BOLIG: 5 ELISA (internet)
OMRÅDE: LUCCA PÅ LANDET
M2: 90 ca.
ANTAL PERSONER: 4 (kørestol venlig)
ANTAL VÆRELSER: 2
ANTAL BADEVÆRELSER: 2
SWIMMINGPOOL: JA
AFSTANDE: Lucca km. 3,3 - Pisa km. 24 - Firenze km. 75 - Versilia STRAND km. 20 Garfagnana bjergene km. 40.
BESKRIVELSE
Elisa er en lejlighed beliggende i stueetageniveau med direkte udgang til privat møbleret
terrasse i et antikt bondehus tilhørende en lille vingård, hvis ejere er en adelig familie, som i
generationer har produceret vin i dette område.
Det er en helt speciel vingård, da den ligger på landet, i den smukkeste natur lidt nord for
Lucca by, omgivet af vinmarker med udsigt over bakket landskab og byens antikke tårne i
baggrunden, men alligevel kun ca. 3 km fra centrum. Det er yderst vanskeligt at finde en
vingård med en så smuk, men alligevel central beliggenhed.
Gårdens hovedaktivitet er stadig produktion af deres DOC-registrerede vin og de har i 2005
fået tildelt to glas i Michelin vinguiden for den udsøgte Merlot . Bondehusene er nu blevet totalt
restaureret til 6 lejligheder, samt dette lille selvstændige hus, der ligger oppe af en skråning
midt inde i vinmarkerne.
Lejlighederne er alle meget rummelige, lyse og restaurerede med fuld respekt for den
oprindelige struktur de originale antikke træbjælker i lofterne er blotlagte, ligesom terracotta
stengulvene er bevarede. De er indrettede i udsøgt smagfuld stil, varmt og hyggeligt med vægt
på at vise de Toscanske traditioner frem. Alle boligerne har indlagt ADSL og varme, ligesom
alle har eget reserveret møbleret ude areal. Mulighed for at grille.
Den 12 x 6 x 1,40 mt. store nedgravede swimmingpool der deles med lejlighederne, ligger i en
panoramisk position mellem vinranker, omgivet af et møbleret areal med liggestole. Ved siden
af poolen vil I finde et omklædningsrum med toilet. Poolen er åben fra d. 27/04/2013 til d.
12/10/2013 og har i det ene hjørne desuden SPA (det er obligatorisk at overvåge børn ved
pool arealet.)
Adgang til børnelegeredskaber. Der er myggenet for vinduerne i soveværelserne.
Bilerne parkeres på en p-plads lidt fra boligen, så de ikke forstyrrer blikket.
I det hele taget er intet overladt til tilfældighederne på dette sted, som familien mest har
restaureret til ære for bedstefaren, der også lægger navn til gårdens bedste vin.
Selve lejligheden Elisa, navnegivet efter en af Luccas antikke byporte - ligger i stueetage
niveau med direkte udgang til privat møblerede terrasse, består af:
egen indgang til opholdsrum med satellit-tv, ADSL og pejs, veludstyret køkkenhjørne
(opvaskemaskine, ovn, kogeplader, køleskab med fryser, mikrobølgeovn), pulterrum, to
rummelige dobbeltværelser, hvor det ene har direkte udgang til terrassen, 2 badeværelser
med brus. Mulighed for babybed og høj stol.
Lejligheden er handicapvenligt restaureret efter EU-normer med bredere døre og et
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badeværelse egnet til kørestol men for at forberede gæsternes ankomst bedst muligt bedes
det indikeret ved booking hvis en gæst har et handicap.
Indlagt varme
DESUDEN: købmand/slagter/bar 1 km - pizzeria 2 km - alt andet i Lucca 3,3 km supermarked 4 km.
Adgang til vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Myggenet for vinduerne.
Prisen er inklusiv internetopkobling, linned, håndklæder, vand- og el, slutrengøring, samt en
rundvisning med prøvesmagning af gårdens egne vine, som I naturligvis også har mulighed for
at købe.
Prisen er ikke inkl. evt. brug af varme EU 60/uge.
Depositum EU 300 der betales ved ankomsten.
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