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CASA STEFANO - IPPOCASTANO 

Beschrijving:  

Dit appartement maakt deel uit van 

een complex van acht appartementen 

ligt tussen de vallei van de Arno en de 

heuvels van de Chiantistreek; mooi, 

vreedzaam, met een betoverend 

uitzicht over de wijngaarden en de 

olijfbomen en is omgeven door 

indrukwekkende cipressen en eiken. 

Diverse oude gebouwen zijn 

verbouwd volgens alle hedendaagse 

bouwvoorschriften en, voorzien van 

modern comfort, onderverdeeld in 

appartementen. De appartementen 

zijn eenvoudig maar goed ingericht in 

de traditioneel Toscaanse stijl en 

hebben allen een open haard. 

 

Al bij aankomst maakt het complex 

een verzorgde indruk (bijv. mooie 

potten met bloeiende planten en 

buxus). De kamers zijn redelijk ruim; 

de keukens, die goed geoutilleerd 

zijn, zijn in enkele appartementen niet 

al te groot. Alle appartementen 

hebben een terras of een ruimte om 

buiten te zitten, zodat u heerlijk “al 

fresco” kunt eten en van de lange 

zomeravonden genieten. De leiding 

en het bedienend personeel is 

bijzonder vriendelijk en hulpvaardig. 

Op het complex wordt wijn, olijfolie 

en andere typisch Toscaanse 

producten gefabriceerd en deze 

heerlijke Italiaanse zaken kunt u dan 

ook ter plaatse kopen. Het complex is 

te bereiken via een zgn. “strada 

bianca”, een onverharde weg. Er is 

mooi zwembad en een tennisbaan 

(gemeenschappelijk gebruik), 

vanwaar u een mooi uitzicht hebt op 

de omgeving. 

 

Noot: het zwembad is te bereiken via 

een trap. Er is een strada bianca 

(ongeplaveide weg) van ongeveer 

500 m.  

 

Faciliteiten:  

Receptie, waar u alle mogelijke 

inlichtingen kunt verkrijgen over 

uitstapjes in de omgeving, te 

bezoeken bezienswaardigheden, 

adressen van uitstekende restaurants 

etc. (Stefano en Daniela Cecchi 

kennen hun woonomgeving heel 

goed), tuin, zwembad (6 x 12 m, 

diepte 1,40 - 1,60 m) met ligstoelen 

en parasols, tennisbaan met 

verlichting, gemeenschappelijke 

barbecue, gemeenschappelijke 

wasruimte, WiFi-Internetaansluiting, 

screens voor de vensters, 

koffiezetapparaat en parkeerruimte.  

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

U kunt trektochten maken onder 

leiding van een gids. Ook zijn er 

mountainbikes te huur. In Arezzo 

kunt u iedere eerste zondag van de 

maand rondslenteren op de 

antiekmarkt. Wie weet welke 

juweeltjes u aantreft! Excursies zijn 

er in de omgeving meer dan 

voldoende te maken, zoals naar 

Arezzo, Cortona, Siena, Florence en 

San Gimignano; alle beroemde 

kunststeden en stadjes en dorpen in 

de Chianti-streek zijn zeer 

gemakkelijk bereikbaar. Bij boeking 

ontvangt u uitgebreide 

streekinformatie. Ook leuk om te 

doen: een boottocht over het Lago di 

Trasimeno naar het Isola Maggiore en 

daar b.v. uitgebreid lunchen met 

heerlijke visgerechten. En wat dacht u 

van de route rijden langs de dorpen 

van de Chianti-Classico-wijnstreek? 

 

Afstanden:  

In de dorpjes Bucine en Mercatale, op 

ongeveer 2 km afstand, vindt u 

allerlei winkels, een bank en een 

postkantoor. Afstanden naar de grote 

steden: Arezzo 30 km, Siena 40 km, 

Firenze 50 km. 

Appartement 

4 + 2 pers. 

Zwembad 

Tennisbaan 

Arezzo 30 km 
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Indeling van het appartement:  

Ippocastano (1e verdieping, 4 + 

2 pers., 80 m2): Ruime 

woon-/eetkamer met open haard en 

2 pers. sofabed, keuken met 

afwasmachine, 1 2-pers. slaapkamer, 

1 kamer met 2 bedden, badkamer met 

wastafel, toilet, bidet en douche. Dit 

appartement heeft een tafel met 

stoelen ter beschikking in de tuin. 

Bijzonderheden:  

De huurperiode geldt per 

appartement, per week, van zaterdag 

tot zaterdag. Buiten het hoog- en 

tussenseizoen zijn andere 

huurperiodes ook mogelijk. In de 

weken van Pasen, Kerst en 

Nieuwjaarsdag gelden andere prijzen 

(tussenseizoen) 

 

Bij de huurprijs inbegrepen: 

electriciteit, water, gas en gebruik 

bed-, bad- en keukenlinnen, waarbij 

wordt uitgegaan van wekelijkse 

wisseling, gebruik tennisbaan 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting, 

verwarmingskosten (€ 17,00 per dag) 

en de eindschoonmaak (€ 45,00); deze 

kosten dienen ter plaatse te worden 

betaald voor vertrek. Tevens niet 

inbegrepen: gebruik wasmachine (€ 

7,00 per wasbeurt met inbegrip van 

waspoeder). Bijplaatsing 

babybedje/extra bed € 25,00 p/w 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 200,00 

 

Het zwembad is geopend van 1 mei 

tot 1 oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 17.00 en 20.00 uur. Het 

appartement dient op de dag van 

vertrek vóór 10.00 uur te worden 

verlaten 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

U wordt verzocht de keuken schoon 

achter te laten en het vuilnis op de 

daarvoor bestemde plaats te 

deponeren 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  21/3 - 11/4

18/4 - 23/5

5/9 - 7/11

11/4 - 18/4

23/5 - 27/6

15/8 - 5/9

27/6 - 15/8

Huurprijs p/w 4 + 2 661 833 1007

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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