CASA ROSA

Holiday home
4 people
Montepulciano 40 kms.

MORE INFORMATION?
Please send an e-mail to
info@elisabeth-travel.nl or call:
0031 (0)35 6031516!

september, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het zwembad
kan verwarmd worden; extra kosten €
6,80 per unit/kWh

Bijzonderheden:
Minimale huurperiode 7
overnachtingen, van zaterdag tot
zaterdag. In het laagseizoen zijn op
verzoek andere periodes mogelijk

Er kan hulp worden verleend bij het
vervoeren van uw bagage bij
aankomst en vertrek

Bij de huurprijs inbegrepen: hout voor
de open haard, het gebruik van water,
gas, elektriciteit, gebruik bed-, baden keukenlinnen, inclusief badlaken,
waarbij wordt uitgegaan van
wekelijkse wisseling
((bad)handdoeken worden ook op
woensdag gewisseld), airco, alsmede
6 dagen per week schoonmaakservice
(totaal 3 uur per dag)

Een auto is noodzakelijk

Niet inbegrepen bij de huurprijs:
toeristenbelasting en kosten voor
verwarming; deze kosten dienen ter
plaatse te worden voldaan voor
vertrek
Op verzoek zijn twee baby bedjes,
twee kinderstoelen en een extra bed
voor kinderen beschikbaar; geen
extra kosten
Voor aankomst dient een
waarborgsom te worden betaald van €
1.000,00 (credit card)
Check-in op de dag van aankomst
tussen 16.00 en 19.00 uur. Het huis
dient op de dag van vertrek voor
10.00 uur te worden verlaten.
Belangrijk: aankomsttijden die buiten
de hierboven genoemde tijden vallen
dienen van te voren te worden
aangevraagd en door ons te worden
bevestigd
Het zwembad (16 m x 4,5 m) is
geopend van juni tot en met
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Huisdieren zijn niet toegestaan

Openbaar vervoer: treinstation in
Chiusi, richting Rome en Florence
Extra services (aan te vragen bij
boeking en door ons bevestigd):
babysitter, extra schoonmaak € 12,00
per uur, extra set badlinnen € 10,00,
extra set bedlinnen € 20,00,
reserveringen voor restaurant voor
diner bij aankomst alsmede
gedurende de week, kookles van
Gianluca Renzi, de chef van het
restaurant; kosten afhankelijk van de
te kiezen recepten
Huisregels: In het huis mag niet
worden gerookt. Tevens wordt
verzocht geen voedsel of resten
daarvan achter te laten in de
slaapkamers, ter vermijding van het
aantrekken van insecten
Conciërge service: Sandra Peparaio
spreekt Engels en zal u bij uw
aankomst ontvangen, wegwijs maken,
helpen met de bagage en uw
eventuele vragen beantwoorden. Zij
kan u tevens alle informatie
verstrekken over de omgeving,
shopping, transport etc.
Het is mogelijk maaltijden te
betrekken van het restaurant; deze
maaltijden worden dan bij u thuis
bezorgd
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Price list
Number of
persons

Huurprijs p/w

4

Low season

Mid season

High season

5/1 - 3/3
6/10 - 15/12

3/3 - 26/5
15/9 - 6/10

26/5 - 15/9
15/12 5/1/2019

3536

3976

4218

The prices given are in Euro's
Prices for other periods than mentioned above, please inquire
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