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RELAIS MARIGNOLLE 

SPECIALE AANBIEDING: BIJ 

BOEKING IN 2019 10% 

KORTING PER OVERNACHTING 

 

 

 

Beschrijving:  

Op het terras van de prachtige winkel 

annex bar Scudieri, bij de Duomo op 

het plein in Florence, zit een 

prachtige Italiaanse: Zwart haar, 

opgefleurd (wat valt er eigenlijk op te 

fleuren) met een vuurrode bloem, 

fantastisch bruin. Zij kijkt met een 

lichtelijk arrogante blik naar 3 

Engelse "fat ladies" (niet die van het 

gelijknamige kookprogramma op de 

tv), bleke huid en op gympen 

natuurlijk (de dames zijn redelijk "aan 

de maat"). Haar blik zegt duidelijk: 

"Dames, hier kunnen enige 

verbeteringen worden aangebracht" 

en zij is volledig vervuld van haar 

superioriteit op dit terrein en zit 

ontzettend mooi te wezen. 

Het is heerlijk op dit terras te zitten 

en het mensdom gade te slaan. De 

herrie is hier onbeschrijflijk, maar de 

sfeer ook........ 

Op de piepkleine Piazza di S. Pier 

Maggiore dronken wij op een terrasje 

een Prosecco. In het seizoen drijven 

hierin verse aardbeien; een goede 

aanleiding om er nog maar één te 

nemen. 

We hebben de hele dag doorgebracht 

om de meest leuke en aparte winkels 

te vinden in Florence, door de mooie 

straten te dwalen en de "hidden 

beauties" van Florence te ontdekken. 

Nu, wij kunnen vaststellen dat wij een 

verborgen schoonheid hebben 

ontdekt, nl. het Relais Marignolle, 

gelegen in de heuvels die Florence 

omringen, tussen het Certosa 

Convent en de Ponte Vecchio. 

Heerlijk rustig, landelijk en met fraaie 

vergezichten, maar slechts op een 

afstand van 2,5 km van het historisch 

centrum van Florence. 

 

Dankzij deze ligging is dit het ideale 

hotel om een stadsbezoek aan 

Florence te combineren met rust en 

ontspanning. U bent binnen enkele 

minuten in het centrum van de stad 

om bijv. de musea te bezoeken, 

culturele evenementen of 

modeshows bij te wonen en aan het 

eind van de middag bij het zwembad, 

wat in de stad toch moeilijk te vinden 

is, een cocktail te drinken en even een 

"baantje te trekken". Ook is het hotel 

een uitstekende uitvalsbasis voor 

dagtochten in de Chiantistreek met 

zijn kastelen, San Gimignano, Siena, 

Pistoia, Pisa, Lucca etc. 

 

Het hotel is omringd door een mooie 

tuin met cipressen, pijnbomen, 

bremstruiken, u ruikt de lavendel, 

rozemarijn, tijm en, om het mooie 

landschap compleet te maken, de 

felkleurige geraniums schitteren in de 

zon. 

 

Nooit hebben wij ons in een hotel zo 

thuis gevoeld; nooit zijn wij zo 

verwend. De kamers zijn zeer elegant 

ingericht en van alle gemakken 

voorzien met zeer smaakvolle 

badkamers; aan elk detail is aandacht 

besteed. Als je 's avonds thuiskomt 

(want zo voelden wij dat) dan 

branden in de lounge, ook al zit er 

niemand, de lampen en de kaarsen 

zijn aangestoken. Er staan koekjes op 

het kleine buffet en allerlei soorten 

drankjes die u voor u zelf kunt 

inschenken. U kunt aangeven hoe u 

wilt dat uw ontbijt de volgende dag 

zal zijn: op z'n Italiaans met 

croisssants, cakes en de 

huisgemaakte jams, of een 

Amerikaans ontbijt met eieren met 

spek. En dan de plek waar ontbeten 

wordt: onder de gazebo in de tuin, 

met zorg bereid, prachtige gedekte 

AANBIEDING 

Relais 

7 kamers/2 suites 

Zwembad 

Historisch centrum Firenze 2,5 km. 
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tafels en vriendelijkheid en 

persoonlijke aandacht alom. 

 

Faciliteiten:  

Receptie, smaakvol ingerichte lounge 

met parketvloer en open haard, waar 

u heerlijk kunt zitten en zelf uw 

drankje kunt pakken, tuin met gazebo 

waar in de zomer het ontbijt wordt 

opgediend, een zwembad (12 x 4 m, 

diepte 1.80 m) met zonneterras, 

ligstoelen en deck-chairs. 

Parkeerruimte. Toegang via een 

automatisch hek voorzien van 

intercom, zodat privacy en veiligheid 

zijn gewaarborgd. Op verzoek wordt 

bij het zwembad of in de gazebo een 

lunch of klein diner geserveerd. Het is 

ook mogelijk met een aantal 

personen, of voor een romantisch 

"diner voor twee", gebruik te maken 

van een soort glazen kamer in de tuin 

met een fantastisch uitzicht. Recent 

is er een nieuwe relaxruimte 

gebouwd met hydro massage bad en 

infrarode sauna. 

 

Kamers:  

Er zijn totaal 9 kamers: 6 2-pers. 

kamers De Luxe, 1 De Luxe-kamer 

voor drie personen en 2 

Junior-suites, waarvan 1 voor 4 

personen (2 volwassenen en 2 

kinderen). De kamers zijn bijzonder 

smaakvol en elegant ingericht (o.a. 

een prachtige parketvloer), met 

minibar, telefoon, airco, 

Internetaansluiting, safe en 

satelliet-tv. Twee kamers hebben een 

terras. Alle benodigdheden voor het 

bereiden van koffie of thee zijn 

aanwezig, alsmede een kleine maar 

uitmuntende collectie Chianti-wijn en 

champagne. In elke kamer vindt u een 

grote, goed ingerichte inbouwkast. 

De marmeren badkamers zijn 

voorzien van grote spiegels, dubbele 

wastafels, bidet en föhn. Het toilet en 

de douche zijn door glazen deuren 

gescheiden van de rest van de 

badkamer. Overal staan bloemen, in 

de badkamer heerlijke zeepjes, 

kortom: aan alles is gedacht. 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Een uitstekend hotel voor 

golfliefhebbers, want het is mogelijk 

hier rechtstreeks (vooraf) te 

reserveren voor drie golfclubs die 

Florence omringen: de historische 

Ugolino Golfclub, de Golfclub Poggio 

dei Medici en Le Pavoniere. Ook kunt 

u hier een kookcursus volgen. Verder 

worden er op verzoek city-tours, 

wijnproeverijen, shopping-tours 

(factory-outlets) of 

kunst-workshops georganiseerd. 

Voor wat betreft de excursies: alle 

kunststeden, interessante musea, 

leuke dorpen, markten, bijzondere 

tuinen etc. zijn gemakkelijk 

bereikbaar. Bij boeking ontvangt u 

uitgebreide informatie 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

De bus naar het centrum (richting 

Porta Romana) vindt u op ongeveer 

15 min. loopafstand. Wilt u 's avonds 

in de stad eten, dan kunt u het beste 

een taxi nemen. Gaat u met eigen 

vervoer, dan vindt u bij Porta Romana 

een parkeerplek. 

Overige afstanden: Siena km, Lucca 

km, Pisa km, Arezzo km, San 

Gimignano km. 

 

TIP 

Op de Piazza Mercato Centrale is de 

grote, overdekte markthal. Als u daar 

een kijkje gaat nemen, slaat u dan de 

kraam van Perini niet over. De 

heerlijkste kazen, olijven, bijzondere 

salades, alle soorten salami, 

mortadella etc. Wij gaan er niet heen 

als we trek hebben...je wilt gewoon 

alles kopen, zo heerlijk ziet het er uit 

(en dat is het ook). Aanrader! 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per kamer, per 

overnachting, incl. ontbijt, parking en 

service. Minimale boekingsperiode 3 

overnachtingen 

 

Ter plaatse dient toeristenbelasting 

te worden voldaan 
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Check-in op de dag van aankomst nà 

15.00 uur. De kamer dient op de dag 

van vertrek vóór 11.00 uur te worden 

verlaten 

 

Het zwembad is geopend van mei tot 

oktober (afhankelijk van de 

weersomstandigheden) 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt Engels 

 

Dit is een niet-roken hotel. Buiten 

kan uiteraard wel gerookt worden 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  1/4 - 16/4

16/10 - 2/11

17/4 - 9/6

15/6 - 15/10

30/12 - 31/12

10/6 - 14/6

2-pers. kamer

De Luxe

2 180 230 250

Junior suite (2

pers.)

 240 290 330

Triple Deluxe  225 275 305

2-pers. kamer

De Luxe (single

use)

 111 142 159

2-pers. kamer

De Luxe met

privé patio

 210 260 280

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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