
1
CASA DEL FRATE (24-05-2023  16:38:15)

CASA DEL FRATE 

MORE INFORMATION? 

Please send a mail to 

info@elisabeth-travel.nl or call: 

0031 (0)651496840 

 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. Andere periodes zijn 

mogelijk; prijzen op aanvraag 

beschikbaar 

 

Bij de huurprijs inbegrepen: het 

gebruik van water, gas, elektriciteit, 

gebruik bed-, bad- en keukenlinnen, 

waarbij wordt uitgegaan van 

wekelijkse wisseling, verwarming, 

alsmede de eindschoonmaak. Is het 

huis gehuurd voor een langere 

periode dan een week dan vindt op 

zaterdag extra schoonmaak plaats 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden voldaan 

voor vertrek  

 

Op verzoek is een baby bedje 

inclusief linnengoed beschikbaar (tot 

het 3e jaar) 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 250,00 (in 

cash; Britse ponden of dollars 

worden ook geaccepteerd), alsmede 

de toeristenbelasting 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Het huis 

dient op de dag van vertrek voor 9.00 

uur te worden verlaten; in overleg 

met de receptie kan een ander tijdstip 

voor de check-out worden gepland. 

Belangrijk: In overleg met ons en na 

goedkeuring van de eigenaar zijn 

andere aankomsttijden en dagen 

mogelijk. Voor aankomsten na 19.00 

uur wordt € 30,00 in rekening 

gebracht 

 

Het grote zwembad, behorende bij de 

naast gelegen golfclub, is open van 

begin juni tot eind augustus, 

afhankelijk van de 

weersomstandigheden; soms is het al 

geopend de laatste weekenden in mei 

en ook nog de eerste weken van 

september. Gasten van het landgoed 

kunnen van het zwembad gebruik 

maken; een ticket kost € 8,00. Voor 

kinderen is de toegang gratis. Op het 

landgoed zelf is er ook een zwembad, 

chloorvrij, van 18 m. lang en 1,50 m. 

diep. De openingsperiode is van begin 

mei tot eind september van 8.30 - 

18.30 uur 

 

Op het landgoed worden uitstekende 

wijnen geproduceerd, die in de gehele 

wereld prijzen hebben gewonnen; 

gasten worden uitgenodigd om gratis 

wijn te komen proeven in de winkel 

gedurende de openingsuren. Bij 

aanschaf van de wijnen ontvangt u 

10% korting 

 

Huisdieren zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd; extra kosten € 30,00 per 

week 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Extra services (aan te vragen bij 

boeking en door ons bevestigd): 

huishoudelijk hulp 

 

Huisregels: Het is niet toegestaan in 

het appartement te roken; buiten 

kunt u natuurlijk wel genieten van uw 

sigaret/sigaartje. Het is beter geen 

voedsel mee te nemen naar de 

slaapkamers vanwege de 

aantrekkingskracht op insecten 

Holiday home 

4 + 1 pers. 

Swimming pool 

Venice 53 kms. 
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Wat u verder nog weten moet: Het 

landgoed is in de eerste plaats een 

werkend bedrijf. September en begin 

oktober is de oogstperiode van de 

druiven, een van de meest 

opwindende gebeurtenissen van het 

jaar. Men begint te werken om 8.00 

uur 's morgens en gaat soms door tot 

23.00 uur. U zou hier enige overlast 

van kunnen ondervinden; dit is echter 

geheel persoonlijk, want veel mensen 

vinden het een erg leuk event 

 

Het internet werkt niet altijd even 

snel en goed. Als u moet werken 

tijdens uw vakantie dan kunt u 

gebruik maken van het kantoor 

gedurende de openingstijden 

 

BELANGRIJK: DE GENOEMDE 

LEVENSMIDDELEN ZULLEN 

GEDURENDE DE 

COVID-19-PERIODE VANWEGE 

DE HYGIENE NIET AANWEZIG 

ZIJN. 
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Price list

 Number of

persons

Low season Mid season High season

  27/3 - 22/5

11/9 - 6/11

18/12 -

8/1/2022

22/5 - 3/7

28/8 - 11/9

3/7 - 28/8

Huurprijs p/w 4 1085 1218 1480

Huurprijs p/w 5 1218 1358 1650

The prices given are in Euro's

Prices for other periods than mentioned above, please inquire
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