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CASA DAMIGELLA 

Beschrijving :  

Dit leuke vakantiehuis is gelegen in 

een smalle vallei op slechts 2 km. 

afstand van het centrum van 

Camaiore, een gezellige, kleine stad 

op slechts 10 km. afstand van de 

stranden van de Versilia-kust; de 

ligging van het huis is echter heel 

rustig. De gehele vallei behoort tot één 

en dezelfde eigenaar. Op dit 

landgoed staat nog een ander huis, 

Casa Alisso, dat wij ook al jaren met 

veel succes in ons programma 

hebben; beide huizen hebben een 

eigen tuin en totale privacy.  

 

Casa Damigella is door de reeds 

genoemde eigenaar met inzicht en op 

uitstekende wijze gerenoveerd, 

gezellig ingericht en alle moderne 

faciliteiten zijn aangebracht. Elke 

slaapkamer heeft een eigen 

badkamer. Een 

DSL-Internetaansluiting is 

beschikbaar. Een bijzonder 

aangename plek in de tuin is het 

gedeelte tussen het huis en het 

zwembad, dat is uitgerust met een 

ingebouwde barbecue en dus een 

ideale plek is om buiten te eten.  

 

De vlakke voortuin is heel geschikt 

voor spelende kinderen. Ook de 

nabijheid van de zee maakt het heel 

geschikt als verblijf voor families die 

graag van het strandleven genieten. 

Tegelijkertijd is het ook een prima 

uitvalsbasis voor uitstapjes in de 

omgeving, want de dichtstbijzijnde 

snelwegoprit ligt op ongeveer 10 km. 

afstand; u bent in ongeveer een half 

uur in Pisa en Lucca en de rit naar 

Florence neemt slechts een uur in 

beslag. 

 

Indeling:  

Begane grond: Entree, zitkamer, 

eetkamer (beide ruimtes met deuren 

naar de tuin), keuken, 

garderoberuimte. 

1e verdieping: 2-pers. slaapkamer 

en een kamer met twee bedden, 

beiden met en suite badkamer (alleen 

douche). 

Tussenverdieping: 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

(alleen douche). 

2e verdieping: Grote 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

(alleen douche) en toegang tot een 

klein terras, kleedkamer. 

 

In de huurprijs inbegrepen:  

Schoonmaakservice 6 uur per week. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Camaiore (winkels etc.) 2, 

dichtsbijzijnde oprit snelweg 10, 

stranden 12, Lucca 25. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen. De huurperiode 

vangt aan op zaterdag en eindigt op 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

soms andere periodes mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: het 

gebruik van bed-, keuken- en 

tafellinnen, waarbij wordt uitgegaan 

van wekelijkse wisseling, de 

eindschoonmaak en waar aangegeven 

huishoudelijke hulp 

 

Voor badlinnen dient men zelf zorg te 

dragen 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en 

verwarmingskosten. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

12 x 6 m en is geopend van 1/6 - 

28/9. Buiten deze periode dient bij 

boeking te worden gevraagd of het 

zwembad geopend kan worden 

Villa 

Aantal pers. 8 

Zwembad 

Camaiore 2 km. 

Strand 12 km. 
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Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van &#8364; 

750,00. Als er een telefoon met 

uitgaande lijn aanwezig is wordt een 

extra waarborg verlangd van 

&#8364; 250,00. Beide 

waarborgsommen moeten contant 

worden betaald 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Op de 

dag van vertrek dient het huis vóór 

10.00 uur te worden verlaten. 

Check-in na 20.00 uur en 22.00 uur 

is mogelijk; de respectievelijke extra 

kosten hiervoor bedragen € 50,00 en € 

100,00. Een latere check-in dient van 

te voren te worden aangevraagd en 

door ons te worden bevestigd 

 

Veel villa's liggen midden op het 

platteland en zijn bereikbaar via een 

zgn. "strada bianca", een 

ongeplaveide weg. Informeert u vóór 

boeking of het door u gekozen huis 

met uw auto/huurauto te bereiken is 

 

Extra huishoudelijke hulp is mogelijk; 

gaarne bij boeking opgeven. Betaling 

dient ter plaatse te geschieden 

 

Een verzoek tot het meenemen van 

een huisdier wordt in de meeste 

gevallen niet gehonoreerd. Wilt u 

toch een huisdier meenemen, 

informeert u dan naar de 

mogelijkheid hiertoe vóórdat u 

reserveert. Als toestemming wordt 

verkregen dan wordt een extra 

waarborgsom hiervoor verlangd 

 

Het afsluiten van een 

annuleringsverzekering wordt 

aangeraden 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  4/1 – 4/4

18/4 - 30/5

26/9 - 19/12

4/4 - 18/4

30/5 - 4/7

29/8 - 26/9

19/12 -

9/1/2021

4/7 - 29/8

Huurprijs p/w 8 2520 2990 3980

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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