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SAN GIOVANNI 

Beschrijving:  

Als gezegd zou kunnen worden, dat 

het oude Dogenrijk Venetië meerdere 

harten bezat, dan kan met recht 

gesteld worden dat de laguneplaats 

Torcello, ontstaan tussen de vijfde en 

zevende eeuw, er daar één van is.  

 

Het was ooit een van de meest 

welvarende gemeenten binnen de 

Adriatische lagune, met eigen 

paleizen, kerken, scheepswerven en 

dokken en uiteraard hun "eigen 

adelstand" en wetgeving. De groei 

van de stad Venetië heeft voor een 

dermate grote verandering gezorgd, 

dat het hedendaagse Torcello nog 

slechts een honderdtal inwoners 

heeft. Momenteel is Torcello 

waarschijnlijk het meest bekend door 

de "Locanda Cipriani", een 

wereldberoemd gastronomisch 

paradijs. 

 

San Giovanni werd tegen het einde 

van de 17e eeuw gebouwd en is de 

enige echte villa van Torcello, 

omringd door een enorme tuin. Het 

landgoed ontleent zijn naam aan de 

Romaanse kerk van San Giovanni. De 

in de tuin gelegen ruïnes zijn 

gedeeltelijk gerestaureerd met behulp 

van het Internationale Fonds "Red 

Venetië". De villa werd eveneens enige 

jaren geleden "onder handen 

genomen" en aangepast aan alle 

moderne comfort. De smaakvolle 

inrichting bestaat grotendeels uit 

schitterend antiek. Het zwembad ligt 

op een heuveltje met uitzicht op de 

tuin. 

 

Vanuit Torcello kunt u per vaporetto 

of per watertaxi de eilandjes in de 

Venetiaanse lagune bezoeken, 

waaronder Burano dat bekend staat 

om het prachtige kantwerk, of 

Murano met wereldberoemde 

glasblazerijen. De stad Venetië kan ook 

gemakkelijk bereikt worden per 

watertaxi of waterbus, de reeds 

genoemde "vaporetto". De "bushalte" 

is op slechts 5 min. wandelen van de 

villa verwijderd. Er is een boot 

beschikbaar tot 17.00 uur 

 

Indeling:  

Begane grond: Keuken, entree, 

eetkamer, grote veranda, kamer met 

2 bedden met en-suite badkamer met 

toegang tot de tuin. 

Eerste verdieping: 2-pers. 

slaapkamer met en-suite badkamer 

en kleedkamer, kamer met 2 bedden 

met en-suite badkamer, grote 

zitkamer, bibliotheek/studeerkamer 

en kleine zitkamer. 

Tweede verdieping: 3 kamers met 

2 bedden, 2 badkamers en een 

dakterras met een magnifiek uitzicht. 

 

In de huurprijs inbegrepen:  

Huishoudelijk hulp 4 uur per dag, 5 

dagen per week.. 

			 

Afstanden:  

Burano (winkels, postkantoor) 5 min., 

Murano 5 min. en Venetië-stad 40 min. 

per vaporetto. 

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, waar aangegeven 

huishoudelijke hulp 

 

Veel accommodaties zijn voorzien van 

badlakens voor gebruik bij het 

zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

Villa 

12 pers. 

Zwembad 

Venetië 40 min. per vaporetto 
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Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en 

verwarmingskosten. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

14 x 7 m en is geopend van 1/6 - 

28/9. Buiten deze periode dient bij 

boeking te worden gevraagd of het 

zwembad geopend kan worden 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van &#8364; 

1500,00. 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

  13/4 – 27/4

1/6 – 29/6

31/8 – 28/9

21/12 –

4/1-2020

24/8 - 31/8 29/6 - 24/8

Huurprijs p/w 12 7990 9990 9990

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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