Agritoerisme Soleluna
Appartement met tuin
Algemene informatie
Locatie: Assisi, Umbria, Italië
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
Agritoerisme Soleluna is rustige gelegen in de buurt van Assisi (6 km)Er zijn
7 appartementen: 2 studio's, 1 bilokaal en vier trilokalen. Het agritoerisme ligt
aan de rand van het natuurpark Monte Subasio, een uitstekende basis voor
wandelingen. Wij organiseren wijn- olijf olieproeverijen georganiseerd. Vanuit
de tuin een prachtig uitzicht op de Monte Subasio.Het zwembad (10 x 5)
heeft ook een aparte hydromassage bad. Rustige ligging. Op 1 km afstand
ligt het dorp Ponte Grande met 2 restaurants, bar en kleine
levensmiddelenwinkel. De centrale positie in Umbria maakt het bezoek aan
de cultureel interessante steden als Perugia (26 km), Spello 13 km),
Montefalco (20 km), Spoleto (45 km), makkelijk.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 7
Aantal badkamers: 7
Aantal slaapkamers: 12
Ieder appartement heeft zijn eigen ingang. Vijf appartementen (studio en 4 x
trilokaal) liggen op de begane grond en twee op de 1e verdieping (studio en
bilokaal) De appartementen op de 1e verdieping kunnen ook als één groot
appartement verhuurd wordenAlle appartementen hebben een badkamer
met douche, bidet, toilet en wastafel en een keuken(hoek)In de tuin staan
diverse zitjes, een pergola en een barbecue

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

wijnproeverijen en bezoek olijfmolen op aanvraag, wandelroutes
beschikbaar, prijsafspraken met restaurants. In 2008 wordt ons zwembad
geopend.Een golfbaan in Perugia (26 km)en tennisbaan in Assisi en Spello.
Paardrijden in Spello/Foligno en Rafting in de buurt van Spoleto.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1, 5 km
Afstand restaurant: 1, 5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
100 Euro
Bedrag schoonmaak:
25 Euro
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 550 EUR
Prijs tussenseizoen: 350 EUR
Prijs laagseizoen: 300 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref209.htm

