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IL MOLINO CHIARA 

MORE INFORMATION? 

Please send a mail to 

info@elisabeth-travel.nl or call: 

0031 (0)35 60315 

Bijzonderheden:  

De huurprijzen gelden per 

appartement, per week, van zaterdag 

tot zaterdag. Let op: Indien gebruik 

wordt gemaakt van een 1-pers. 

sofabed wordt de huurprijs verhoogd 

met € 80,00 en een 2-pers. sofabed 

met € 150,00 per week. De prijzen 

voor de 2-pers. kamers zijn per 

overnachting. Voor periodes hier niet 

genoemd zijn prijzen op aanvraag 

beschikbaar 

 

Bij de huurprijs inbegrepen: het 

gebruik van water, gas, elektriciteit 

en bed-, bad- en keukenlinnen, 

waarbij wordt uitgegaan van 

wekelijkse wisseling. Voor de suites 

geldt het volgende: verwarming, 

dagelijkse schoonmaak en ontbijt zijn 

inclusief 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

Toeristenbelasting, kosten 

eindschoonmaak € 75,00. De keuken 

dient schoon te worden 

achtergelaten; anders wordt € 35,00 

in rekening gebracht. Tevens niet 

inbegrepen: verwarmingskosten 

(indien van toepassing); deze 

bedragen € 15,00 per dag, en de 

kosten gebruik airco € 30,00. Deze 

kosten dienen ter plaatse te worden 

betaald vóór vertrek 

 

Extra kosten: gebruik wasmachine en 

droger € 35,00 per week, bijplaatsing 

kinderbedje € 40,00 per week 

(lakentjes aanwezig), extra wisseling 

linnengoed € 8,00 p.p., huur 

mountainbike (van te voren te 

reserveren), Internet € 20,00 per 

week, dagelijkse schoonmaak 

appartementen € 25,00 per dag 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 300,00 

 

Het zwembad (11 x 7 m, max. diepte 

1,5 m) is geopend van 1 mei tot 30 

september, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 18.30 uur. Bij 

vertraging wordt er gewacht tot 

20.30 uur; daarna wordt € 30,00 in 

rekening gebracht. Het appartement 

dient op de dag van vertrek vóór 10.00 

uur te worden verlaten 

 

Dit zijn "no smoking" appartementen 

(buiten kan er natuurlijk wel gerookt 

worden) 

 

Huisdieren zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd. Extra kosten € 10,00 per 

dag/€ 60,00 per week 

 

Een auto is noodzakelijk als u 

uitstapjes in de omgeving wilt maken 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Op verzoek en tegen extra kosten 

kunnen kookcursussen worden 

georganiseerd 

 

De appartementen Granaio, Molino 

en Ruota liggen het dichtst bij de 

weg; u zou hier overlast van kunnen 

ondervinden. Aan de andere kant 

heeft de ligging van het complex het 

voordeel dat u snel de “gezelligheid” 

kunt opzoeken 

5 apts/1 cottage/5 suites 

Swimming pool 

Siena 31 kms. 

Florence 114 kms. 
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Price list

 Number of

persons

Low season Mid season High season

  27/4 - 13/7

24/8 - 14/9

13/7 - 27/7

17/8 - 24/8

27/7 - 17/8

Huurprijs p/w

Granaio

4 875 1125 1190

Il Molino 4 820 1000 1063

Il Cortile 4 + 2 970 1190 1250

Il Podere 6 1075 1320 1380

La Ruota 2 + 2 500 690 750

Il Fienile 2 + 2 625 820 875

Prijs p.k.p.n/

suite

2 130 130 130

The prices given are in Euro's

Prices for other periods than mentioned above, please inquire
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