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CASA ANNA E LORENZO 

Beschrijving:  

Dit leuke complex is gelegen in het 

hart van het fascinerende 

Montagnola Natural Park. De afstand 

naar Siena en naar het schitterend 

ommuurde stadje Monteriggioni 

neemt ongeveer een klein half uur 

rijden in beslag. Het mooie, oude huis 

herbergt vier gerestaureerde 

appartementen en wordt omringd 

door beboste heuvels. Alle 

appartementen hebben oude balken 

plafonds, een landelijke keuken en 

zijn eenvoudig gemeubileerd in 

Toscaanse stijl. Elk appartement 

heeft een eigen terras of een privé 

gedeelte buiten met tafel en stoelen. 

De bijzonder vriendelijke en gastvrije 

eigenaren heten hun gasten welkom 

en laten hen deel uitmaken van de 

Toscaanse manier van leven. 

Vanwege de rustige ligging en de 

sfeer is deze accommodatie geschikt 

voor families. 

 

In de uitstekend onderhouden, vlakke 

tuin, omzoomd door heggen, bevindt 

zich een groot zwembad, met 

uitzicht. Elk appartement is voorzien 

van een barbecue en er is een 

wasmachine voor gemeenschappelijk 

gebruik. De produkten van het 

landgoed zijn te koop, zoals wijn, 

olijfolie en vin santo. Siena ligt op 13 

km. en Florence op 81 km. afstand. 

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, zwembad, ligstoelen 

en parasols, satelliet-TV, 

wasmachine, barbecue, koelkast, 4 

kookpitten, WiFi 

 

Indeling van de appartementen:  

Appartement 1 (35 m2, 2 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer/keukenhoek 

(koelkast en vier kookpitten), 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met douche. 

Terrasje bij de ingang. 

Appartement 2 (56 m2, 3 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer/keukenhoek 

(koelkast, oven en 4 kookpitten), 

2-pers. slaapkamer, 1-pers. 

slaapkamer, badkamer met douche. 

Zitruimte in de tuin. 

Appartement 3 (65m2, 4 pers.):  

Eerste verdieping: 

woon-/eetkamer/keukenhoek 

(koelkast, oven en 4 kookpitten), 2 

2-pers. slaapkamers, 2 badkamers 

met douche en een extra ruimte. 

Overdekte zitruimte in de tuin. 

Appartement 4 (57 m2, 4 pers.):  

Begane grond: 

woon-/eetkamer/keukenhoek (oven, 

koelkast/vriezer, 4 kookpitten), 2 

2-pers. slaapkamers en 2 badkamers 

met douche. Overdekt terras. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt hier wandelen en fietsen. U 

kunt paardrijden in Loc. Pian del Lago 

(6 km.) en er is een tennisbaan in 

Siena (13 km.). Leuke en interessante 

excursies zijn er genoeg te maken. In 

de eerste plaats Monteriggioni: een 

middeleeuws stadje, waarvan de 

muren en de 14 torens nog volledig 

in tact zijn. En natuurlijk Siena, een 

heel gezellige stad met mooie winkels 

en uiteraard de beroemde Piazza del 

Campo en de Duomo. Ook het 

kunstmuseum is een bezoek waard; 

er zijn meer dan 600 topwerken te 

bezichtigen. Of u brengt een bezoek 

aan San Gimignano en Florence. Ook 

Pisa (Piazza dei Miracoli) en Lucca 

(fietsen op de stadswallen, 

bezichtiging van de Ville Lucchese en, 

leuk voor de kinderen, het park van 

Pinocchio) zijn gemakkelijk 

bereikbaar. Prima bereikbaar is ook 

de Val d’Orcia, een stuk Italië van 

grootse schoonheid met schitterende 

plaatsen als Montalcino, Pienza, 

Montepulciano, Montichiello en 

Agriturismo 

Aantal app.: 4 

Zwembad 

Siena 15 km. 
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Bagno Vignoni. Bij boeking ontvangt 

u uitgebreide streekinformatie, 

alsmede een reisgids. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering)  

Dichtstbijzijnde restaurant 2 km, alle 

voorzieningen (postkantoor, 

supermarkten, banken, apotheek etc.) 

in Siena 13 km (sommige winkels al 

aan de rand van de stad op ongeveer 

een 8-10 km. afstand van de 

accommodatie), Monteriggioni 19 

km, San Gimignano 44 km, Volterra 

58 km, San Miniato 158 km, Florence 

81 km, Lucca 149 km, Grosseto 70 

km, Cortona 80 km, Cecina Mare 97 

km. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen kan op 

elke dag van de week worden 

ingecheckt voor een huurperiode van 

7 dagen 

 

In de huurprijs inbegrepen: gebruik 

bed-, bad- en keukenlinnen, waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling, gas, water, elektriciteit, 

gebruik WiFi en de eindschoonmaak 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, kosten voor 

verwarming naar verbruik (€ 1,00 per 

uur voor Arnano 1, € 1,50 per uur voor 

Arnano 2, 3 en 4), gebruik babybedje € 

3,00 per nacht, gebruik wasmachine € 

5,00 per wasbeurt, extra bed € 10,00 

p.p.p.n. (Arnano 2 1-pers. bed, 

Arnano 3 2-pers. bed). Deze kosten 

dienen voor vertrek ter plaatse te 

worden afgerekend 

 

Bij aankomst dient een waarborg te 

worden betaald van € 150,00 in cash 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 17.00 en 19.30 uur. U dient 

het huis op de dag van vertrek voor 

10.00 uur te verlaten 

 

Het zwembad (12 x 6 m, diepte 

1,00/1,40 m) is geopend van 24 april 

tot 9 oktober, echter afhankelijk van 

de weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn toegestaan, mits 

aangevraagd bij boeking en door ons 

bevestigd; extra kosten € 30,00 per 

week 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Er wordt geen Engels gesproken, 

maar dat levert geen enkel probleem 

op. Mocht u iets niet duidelijk kunnen 

maken dan kunt u natuurlijk altijd 

contact opnemen met Elisabeth 

Travel 



3
CASA ANNA E LORENZO (24-05-2023  16:41:09)

Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  8/1 - 3/4

10/4 - 22/5

11/9 - 18/12

3/4 - 10/4

22/5 - 3/7

21/8 - 11/9

18/12 -

7/1/2022

3/7 - 21/8

Huurprijs p/w

app. 1

2 322 406 560

App. 2 3 385 504 700

App. 3 4 434 616 840

App. 4 4 434 616 840

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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