Appartement direct ah Comomeer in 18e eeuws
Appartement met tuin
Algemene informatie
Locatie: Nesso Como, Lombardije, Italië
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Dit eeuwenoude vissershuis aan het Lago di Como ligt in Nesso, een
rustig, niet-toeristisch dorp tussen Como en Bellagio in. Ons
appartement ligt op de eerste verdieping in een 18e eeuws palazzo aan
de oever van het Comomeer. Zo direct aan het water en weg van alle
verkeer is het er heerlijk rustig. Vanuit het huis hoort u het water
zachtjes tegen de oever klotsen. Vanuit de tuin die grenst aan het meer
kunt u zo het water in om te zwemmen. Gasten maken gebruik van de
grote, groene tuin aan de voorzijde van het huis.

Indeling
Oppervlakte: 75 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 1
Ons appartement op de eerste verdieping is stijlvol en ruim. De vijf
hoge ramen bieden vanuit alle kamers een prachtig uitzicht over het
meer en de aan de overkant van het Comomeer gelegen dorpen. Het
appartement beschikt over een ruime woonkamer met keuken
(kookbenodigdheden, 4-pits gasfornuis, grote koelkast, oven
aanwezig), een zeer grote slaapkamer met balkonnetje en een moderne,
gerenoveerde badkamer (met douche en bidet). Karakteristieke
elementen zoals een antieke stenen vloer in de woonkamer, een open
haard met 2 inwendige zitjes en schouw (foto 5), alsmede het hoge
plafond (3.1 meter) zijn bewaard gebleven. De slaapkamer heeft een
mooie parketvloer. In de zeer grote slaapkamer vindt u een
tweepersoonsbed en een grote comfortabele 2 persoonsbedbank (2.40
breed!) die geschikt is voor 2 volwassenen of 3 kinderen. In de naast

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING Watersport (zwemmen, zeilen, roeien,
vissen) golf, (berg)wandelen (er zijn officiele wandelroutes vanuit
Nesso omhoog de bergen in), winterski, culinair, stedentochten
(nabijheid Como, Bellagio, Varese, Tremezzo, Lecco, Milaan, Bergamo,
het Zwitserse Lugano), musea, beroemde villa's en Italiaanse tuinen,
etc.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Neen
Afstand inkopen: 0.5 km
Afstand restaurant: 0.5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
150
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1450 EUR
Prijs tussenseizoen: 850 EUR
Prijs laagseizoen: 700 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1848.htm

