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CASA CHIODA 

Beschrijving:  

Casa Chioda is een prachtige 

herenboerderij, gelegen in de heuvels 

tussen Lucca en Pisa; vanuit het huis 

heeft u magnifieke vergezichten op 

de vallei. De locatie van het huis is 

dicht bij het plaatsje Vorno, bekend 

vanwege de prachtige 17e eeuwse 

villa’s die toebehoorden (en vaak nog 

steeds!) aan de oudste families van 

de stad Lucca. Deze families brachten 

de warme zomers door in 

schitterende buitenverblijven. Enkele 

van deze villa’s met hun tuinen, zijn te 

bezichtigen en zijn een bezoek meer 

dan waard! 

 

Het huis heeft als groot voordeel dat 

het rustig is gelegen, terwijl de stad 

Lucca heel dichtbij is; u kunt dus een 

relaxte vakantie combineren met de 

levendigheid van een heel gezellige 

stad met veel bezienswaardigheden, 

leuke terrassen en winkels en 

geweldige restaurants. Tevens is 

Casa Chioda een uitstekende 

uitvalsbasis voor het bezoeken van de 

meest interessante kunststeden van 

Toscane, omdat de oprit van de 

Autostrada op ongeveer 8 km. 

afstand van het huis is gelegen; u 

bent bijv. in no-time in Florence! 

 

Elisabeth Travel heeft dit huis tot 

2006 in het programma gehad; 

vervolgens is het verkocht aan een 

Nederlandse familie, die drie jaar zeer 

intensief bezig is geweest om het 

huis te veranderen in een moderne en 

sfeervolle vakantiewoning. Nu, dat is 

zeker gelukt: de architect van het 

renovatieproject is er uitstekend in 

geslaagd het karakter van een 

traditionele Toscaanse boerderij te 

behouden, maar deze kernmerken te 

“mixen” met modern design. Het 

resultaat is een goede combinatie van 

Toscaanse, originele materialen met 

moderne touches en comfort. 

De huidige eigenaren hebben tevens 

veel aandacht geschonken aan de 

inrichting van het huis; zij hebben zelf 

vele jaren achtereen diverse huizen in 

Toscane gehuurd en weten aan welke 

eisen een huis dat wordt verhuurd 

moet voldoen. Casa Chioda is 

voorzien van alle moderne faciliteiten. 

Het mooie nieuwe zwembad is 

geïnstalleerd op de meest 

panoramische plek van het landgoed. 

De zeer ruime en goed ingerichte 

keuken geeft direct toegang tot de 

grote binnenhof en tuin die uitzicht 

biedt op de vallei. Het huis is 

voorzien van 

WiFi-internetaansluiting, die echter 

vanwege de dikke muren van het huis 

niet overal functioneert. 

 

Faciliteiten:  

Zwembad, WiFi-internetaansluiting, 

open haard, satelliet-TV, stereo, 

DVD, terras, barbecue, centrale 

verwarming. 

 

Indeling (10 + 2 pers.):  

Begane grond: Entree, Tv-ruimte, 

eetkamer, toilet, wasruimte. Enkele 

treden naar boven: 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

(alleen douche), inloopkast. 

Lager gelegen begane grond: 

Keuken met toegang tot de 

binnenhof/tuin, met tuinmeubilair. 

Eerste verdieping: Zitkamer, 

2-pers. slaapkamer met en suite 

badkamer (alleen douche), master 

2-pers. slaapkamer met en suite 

badkamer (met bad en aparte 

douche). 

Tweede verdieping: 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer, 

kamer met 2 bedden met en suite 

badkamer. Twee extra bedden zijn 

beschikbaar in de zitkamer tegenover 

de slaapkamer met 2 bedden. 

 

Herenboerderij 

Aantal pers.: 10 + 2 

Zwembad 

Lucca 9 km. 
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Inbegrepen bij de huurprijs:  

Schoonmaakservice 15 uur per 

week. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Vorno, winkels en postkantoor, 2, 

Lucca 7, Lucca dichtstbijzijnde oprit 

autostrada 8, Pisa luchthaven 25, 

Florence 74, tennisbaan 4. 

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 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en 

verwarmingskosten. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek 

 

Veel accommodaties zijn voorzien van 

badlakens voor gebruik bij het 

zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

14 x 4,5 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 € 1.000,00. Als 

er een telefoon met uitgaande lijn 

aanwezig is wordt een extra 

waarborg verlangd van € 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 

 

Voor deze accommodatie gelden 

afwijkende annuleringsvoorwaarden 



3
CASA CHIODA (24-05-2023  16:40:56)

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 10 + 2 4890 5520 7890

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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