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VILLA CABBIALLE 

Beschrijving algemeen:  

De naam “Chianti” wordt door de 

geschiedkundigen verschillend 

uitgelegd. Sommigen geven de 

voorkeur aan een klankwoord; dat wil 

zeggen dat “chianti” de weergave zou 

zijn van de klank van een oude, 

Romeinse trompet waarop geblazen 

werd bij aanvang van een jachtpartij. 

Weer anderen vinden dit onzin en 

wijzen op de naam “Clante”, die schijnt 

te behoren bij diverse Etruskische 

families die hier tussen de 7e en 8e 

eeuw voor Christus woonden en aan 

wie de introductie van de wijnrank en 

de cultivering daarvan wordt 

toegeschreven. Vindt u het 

belangrijk? Het is interessant om er 

kennis van te nemen, maar van veel 

meer belang is het om, tijdens de 

vakantie, uiterst relaxed door de 

Chianti streek te zwerven en de 

diverse wijnen die deze schitterende 

streek voortbrengt te proeven. Wat 

maakt het dan uit waar de naam 

vandaan komt? Shakespeare zei het 

al: ”A rose with any other name smells 

just as sweet…” En zo is het maar net! 

Kiest u maar een wijn met een etiket 

met een zwarte haan erop en u heeft 

een goede te pakken.  

 

De zwarte haan, ja, dat is nog een 

bijzonder verhaal, “stammend” uit 

Radda in Chianti. Dit plaatsje, in het 

hart van de Chianti-streek, dat nog 

veel van het eeuwenoude karakter 

heeft behouden, was tijdens de 

Middeleeuwen het centrum van de 

“Lega di Chianti”. Deze toen zeer 

belangrijke liga, wellicht nog het 

beste te vergelijken met onze 

Hanze-steden, met navenante 

afspraken, nam een zwart gevederde 

haan, de Gallo Nero, als symbool 

voor alle Chianti-wijnen. De 

stadsteden Siena en Florence 

ruzieden – als ze tenminste geen 

oorlog voerden – over vele zaken en 

dus ook over de vraag welk symbool 

aan de “Lega di Chianti” gegeven moest 

worden. Uiteindelijk werd een 

bindende afspraak gemaakt: het 

symbool zou een haan zijn, en de 

stad wiens haan voor de tweede keer 

achtereen en als eerste zou kraaien 

mocht bepalen wat voor haan. Pal 

aan de grens tussen de steden Siena 

en Florence stonden twee ruiters te 

paard, met de afspraak dat zij hun 

rijdier de sporen zouden geven zodra 

de hanen aan weerszijden begonnen 

te kraaien, en zouden stoppen bij het 

tweede gekraai. De ruiter die het 

langste traject aflegde tussen die 

twee kukeleku’s zou winnen. 

 

De Florentijnen hadden hun haan een 

paar dagen tevoren al weinig of niet 

te eten gegeven; het arme dier was 

dus behoorlijk uitgehongerd. Toen de 

beslissende dag aanbrak begon de 

Florentijnse haan (een prachtig, 

zwartgevederd exemplaar), door de 

honger gedreven, veel vroeger te 

kraaien dan die van Siena en dus kon 

de Florentijnse ruiter eerder zijn 

paard de sporen geven. Bij het 

tweede gekraai was de Florentijnse 

ruiter veel verder gekomen dan die 

van Siena en mocht de stad Florence 

dus het hanensymbool kiezen en dat 

werd, niet verwonderlijk, een fiere, 

zwarte haan. Het symbool van de 

“Gallo Nero” is, naast de associatie met 

de wijn, ook bijv. in de keramiek nog 

altijd van belang. Kijkt u maar eens, 

hoeveel serviezen en glazen 

gedecoreerd zijn met een zwarte 

haan! 

 

Beschrijving complex:  

In deze prachtige omgeving, de 

Chianti, ligt dit bijzondere landgoed, 

Tenuta Franca. Onze eerste indruk is 

er een van romantiek: rozen klimmen 

tegen de muren, cipressen “houden de 

wacht”, de olijfbomen omringen het 

Vakantiewoning 

6 personen 

Zwembad 

Florence 58 km. 

Siena 55 km. 
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zwembad en de rozemarijnstruiken 

geuren je tegemoet. Is dit een goede 

kennismaking? Absoluut. Dit complex 

straalt schoonheid uit aan alle kanten. 

Het begint al bij de receptie: er zijn 

overal leuke zitjes gecreëerd om te 

genieten van het uitzicht en de tuin. 

Het landgoed beslaat een oppervlakte 

van 60 ha en ligt niet ver van de 

meest belangrijke kunststeden, zoals 

Florence, San Gimignano, Siena en 

Volterra.  

 

Uw vakantie doorbrengen binnen de 

muren van Tenuta Franca is een 

beetje als het openen van een 

schatkistje: u belandt in een prachtige 

omgeving, er zijn verfijnde details, er 

heerst een warme atmosfeer en u 

wordt er zeker ook warm welkom 

geheten. Het landgoed biedt u een 

relaxte vakantie, is ook geschikt voor 

een romantische huwelijksreis of een 

gastronomische ontdekkingstocht, 

maar is ook gewoon een plek om 

:”lekker niets te doen”. Kortom: 

misschien wel een plek om meerdere 

keren terug te komen………. 

 

U kunt hier heerlijk wandelen; elk 

jaargetijde heeft zijn eigen sfeer en 

kleuren. U kunt genieten van het zo 

typerende, Toscaanse landschap; 

olijfgaarden en wijngaarden omringen 

de appartementen en de villa’s. 

 

Op het landgoed zijn de volgende 

accommodaties ter beschikking: 6 

appartementen, 3 vrijstaande villa’s en 

een B&B, een mooi gebouw daterend 

uit de 12e eeuw en bestaande uit 8 

standaard en superior kamers, 

alsmede een ontbijtruimte. Ook is er 

een gezellige trattoria op het terrein. 

 

Beschrijving accommodatie:  

Villa Gabbialle is een van de 

vrijstaande huizen op het landgoed. 

In de grote tuin rondom het huis 

vindt u uw eigen zwembad, een 

overdekt, gemeubileerd terras en een 

barbecue. Er is satelliet-tv in de living 

en de keuken is voorzien van alle 

moderne gemakken. Er zijn drie 

slaapkamers en 3 badkamers. Het 

gehele huis is voorzien van airco.  

 

Indeling (6 pers., 120 m2):  

Begane grond: Living, open keuken 

met eethoek, badkamer met douche. 

Eerste verdieping: 2 2-pers. 

slaapkamers, kamer met 2 bedden, 2 

badkamers met douche. 

 

Onze conclusie: een heerlijk huis, 

geschikt voor een familie, gelegen in 

een prachtige omgeving. En heel 

bijzonder: uw viervoeter is hier echt 

van harte welkom! Een aanrader!  

 

Faciliteiten:  

Parkeerruimte, receptie, privé 

zwembad, airco, Internet bij de 

receptie, trattoria, lees/relaxruimte 

(24 uur open) met theevoorziening, 

trattoria, telefoon/fax bij de receptie, 

haardroger, wasmachine, 

afwasmachine, satelliet TV, 

koelkast/vriezer, 

strijkbenodigdheden, barbecue, 

Amerikaans koffiezetapparaat, 

elektrische oven. In het huis is 

aanwezig: 2 rollen toiletpapier, 2 

tabletten voor de afwasmachine, 

afwasmiddel, 2 keukendoeken. De 

bedden hebben een afmeting van 

1,80 x 1,90 m. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Golfen 10 km, tennisbanen 1,5 km. 

De lijst interessante excursies is lang, 

dus we geven hier slechts een korte 

opsomming. Bij boeking ontvangt u 

onze uitgebreide streekinformatie, 

alsmede een reisgids. 

De kunststeden, zoals bijv. Lucca en 

Florence, zijn gemakkelijk te 

bereiken. Bij Lucca kunt u de "Ville 

Lucchese" gaan bezichtigen, een 

verzameling prachtige antieke huizen, 

nog steeds bewoond door de oude 

adellijke families (aanrader). Lucca is 

eigenlijk meer dan één bezoek waard; u 

kunt hier ook over de stadsmuren 

wandelen of fietsen en als u graag op 

een terras zit dan raden wij u aan 

plaats te nemen op één van de meest 
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bijzondere pleinen van Toscane, de 

Piazza L’Anfiteatro. Een leuk uitstapje 

voor kinderen is het Park van 

Pinocchio in Collodi. Voor wat oudere 

kinderen - plus hun ouders - is het 

museum van Leonardo Da Vinci in het 

Castello Guidi in Vinci interessant. U 

treft maquettes aan van uitvindingen 

van deze wellicht grootste geest ooit. 

Ook de stranden van de Versilia zijn 

binnen ongeveer anderhalf uur te 

bereiken. En het stadje Pietrasanta is 

een geweldige tip voor een dagje uit. 

Deze plaats is op dit moment “the 

place to be”!  

Een must is natuurlijk Florence; er 

zijn vele interessante musea te 

bezoeken. Hebt u daar geen zin in 

dan is winkelen een optie; er zijn vele 

leuke en bijzondere winkeltjes te 

ontdekken in deze stad, en niet te 

vergeten de ontzettend gezellige 

markten. Ook de omgeving, bijv. 

Fiesole, is een bezoek meer dan 

waard. En dan Siena, met een 

schitterende kathedraal, het 

prachtige plein “De Campo” en 

uiteraard ook weer vele bijzondere 

winkels. Tot slot: alleen al op het 

landschap in de Chianti zult u niet 

uitgekeken raken…… 

Extra tip: denkt u ook eens aan een 

dagtrip naar Cinque Terre; vanuit 

Florence of Lucca neemt u de trein en 

u kunt in elk stadje (er zijn er 5) 

uitstappen en na bezichtiging weer 

verder reizen naar de volgende plaats. 

Ook voor kinderen is het leuk en 

afwisselend. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde winkels, restaurants, 

supermarkt, apotheek, postkantoor 

en banken in Gambassi Terme, 1,5 

km, Greve in Chianti 45 km, Florence 

58 km, Radda in Chianti 48 km, San 

Gimignano 19 km, Gaiole in Chianti 

56 km, Siena 55 km, Arezzo 116 km, 

Lucca 71 km, Montalcino 93 km, Pisa 

68, Montepulciano 118 km, Porto 

Ercole 168 km, Rome 292 km. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

soms andere periodes mogelijk 

 

In de huurprijs inbegrepen: Gebruik 

bed-, bad- en keukenlinnen, waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling, gas om te koken, water en 

elektriciteit, babybedje tot 3 jaar, 

gebruik kinderstoel, Internet en de 

eindschoonmaak 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, verwarming € 

10,00 per dag, airco € 10,00 per dag, 

bijplaatsen extra bed € 70,00 per 

week. Deze kosten dienen voor 

vertrek ter plaatse te worden 

afgerekend 

 

Waarborgsom: € 300,00 (alleen credit 

card) 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. U dient 

het huis op de dag van vertrek voor 

10.00 uur te verlaten 

 

Het zwembad (10 x 5 m) is geopend 

van mei tot oktober, echter 

afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn van harte welkom, 

mits aangevraagd bij boeking en door 

ons bevestigd. Extra kosten € 15,00 

per week. Er is een dierenarts vlakbij. 

Meer informatie wordt verstrekt bij 

reservering 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Openbaar vervoer: bushalte op 1 km. 

afstand; dichtstbijzijnde treinstation 

in Castelfiorentino, op 10 km. 

afstand 

 

Er wordt uitstekend Engels 

gesproken 

 

Extra services (op verzoek en tegen 

extra kosten): ontbijtbuffet € 13,00 

p.p., extra schoonmaak € 12,00 per 
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uur, extra wisseling linnengoed € 

10,00 p.p., reserveringen voor 

restaurants, baby sitting, verhuur 

moutainbikes, Vespa verhuur, 

autoverhuur, reservering taxi, 

wijnproeverijen, 

boodschappenservice bij aankomst 

 

Het landgoed is te bereiken via een 

ongeplaveide weg van 1,5 km. 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  15/4 - 22/4

3/6 - 1/7

1/7 - 5/8

19/8 - 30/9

5/8 - 19/8

Huurprijs p/w 6 2163 2863 3073

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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