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APPARTEMENT BARGELLINA 

Beschrijving algemeen:  

Als u tijdens een verblijf in Florence, 

met al zijn historie en drukte, even 

een dagje wat meer rust wilt hebben 

dan is het een goed idee een excursie 

te maken naar Fiesole, een 

schilderachtig stadje in de groene 

heuvels ten noorden van Florence. 

Het is dan aan te raden de bus te 

nemen vanaf de Piazza San Marco, 

die u in ongeveer 20 minuten naar 

Fiesole brengt. 

 

Na een rit van ongeveer twintig 

minuten heuvelopwaarts bereikt u uw 

bestemming, het Piazza Mino da 

Fiesole; het centrum met het 

belangrijkste plein met o.a. het 

gemeentehuis en het karakteristieke 

Albergo Aurora, een hotel met een 

rijke historie en een elegant uiterlijk 

dat het goed zou doen als filmlocatie. 

Over filmlocatie gesproken: de film “A 

room with a view” van James Ivory is 

hier in de omgeving opgenomen. In 

het hotel Degli Orafi in Florence kunt 

u nog steeds logeren in deze kamer 

met uitzicht (volgens de laatste 

berichten € 480,00 per nacht…..) en in 

de schitterende Villa di Maiano met 

het mooiste uitzicht op Florence is 

een aantal interieur shots 

opgenomen. Alhoewel ik deze villa 

van binnen heb bekeken tijdens een 

workshop schijnt het huis voor het 

publiek gesloten te zijn. Bent u in de 

omgeving dan is het misschien een 

idee om u te melden bij de Fattoria di 

Maiano (naast de villa: 

fattoriadimaiano.com, Via del 

Salviatino 1, tel. 0039 055 598631) 

en mag u misschien de tuin met 

uitzicht bewonderen. Als ik nog zou 

willen trouwen dan zou ik het hier 

doen, met het diner in de tuin, bij de 

balustrade, met het mooiste uitzicht, 

voor mij althans, ter wereld… 

 

Maar er is hier nog veel meer te zien: 

de Chiesa di Santa Maria Primera met 

fresco’s van Giotto, de kathedraal, het 

Teatro Romano, en het klooster van 

San Francesco om nog maar iets te 

noemen. Ook kunt u in de omgeving 

prachtige wandelingen maken, 

waarvan een in de voetsporen van 

Leonardo da Vinci. Voor bijv. een 

heerlijke Aperol Spritz of een lunch 

bestaande uit lokale specialiteiten 

vindt u genoeg bars en restaurants 

met gezellige terrassen op het plein. 

 

Na diverse malen vanuit Florence 

Fiesole bezocht te hebben wilde ik 

heel erg graag hier een 

accommodatie vinden, zodat u de 

“excursie” andersom kunt maken: 

overdag een uitstapje naar de drukke 

stad en dan terugkeren op een 

romantische locatie waar het rustig is 

en u bij het zwembad kunt genieten 

van een hapje en een drankje. Het 

leek me geweldig idee!! En 

uiteindelijk is het gelukt!! 

 

(Beschrijving appartement:  

Het appartement Bargellina is 

gelegen in het hierboven beschreven 

pittoreske stadje Fiesole, op slechts 

800 m van het hoofdplein, de winkels 

en andere faciliteiten. Het is 

bijzonder goed gerestaureerd, er is 

air conditioning, er zijn 3 

slaapkamers, 3 badkamers en een 

ruime living met terras met uitzicht 

op de heuvels rondom Florence. 

Tevens hebben de gasten toegang tot 

een mooie tuin en een zwembad 

(gemeenschappelijk gebruik). 

 

Het appartement is gesitueerd op de 

bovenverdieping van een prachtige 

villa, gebouwd ergens tussen de 16e 

en 18e eeuw. De villa is omgeven 

door een park van 7.500 m2. Van alle 

beroemde mensen die hier gewoond 

hebben noemen we Prinses Adelaide 

Appartement in palazzo 

6 pers. 

Zwembad 

Florence centrum 20 min. 
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van Savoy, die eigenaresse was tot 

1962. 

 

Het centrum van de stad Florence kan 

gemakkelijk bereikt worden, per auto 

of per bus in ongeveer 15 minuten. 

Wij raden de bus aan: geen gedoe 

met parkeren en u loopt bij het 

eindpunt zo de stad is. Ook is Fiesole 

een perfect startpunt om de gehele 

Chianti streek te verkennen; Siena, 

Lucca en de nog onontdekte Mugello 

streek bevinden zich op minder dan 2 

uur afstand (met de auto!). 

 

In Fiesole vindt u verder alles wat u 

nodig hebt voor een fijne vakantie: er 

zijn winkels (kruidenier, apotheek, 

cafés, restaurants, postkantoor, 

bushalte, bank en de niet te missen 

banketbakkerij Alcedo). 

 

Het appartement is compleet 

gerestaureerd gedurende de jaren 

2016 – 2017. De eigenaar, samen met 

de hulp van een jonge architect, heeft 

dit bijzondere en unieke appartement 

persoonlijk ingericht en gedecoreerd 

met een perfecte mix van moderne en 

traditionele items, met wat high 

tech- design, en enkele verwijzingen 

naar de recente jaren ‘70; dit alles bij 

elkaar geeft dit charmante 

appartement een comfortabel en 

relaxt gevoel. Het landgoed ligt in de 

Via del Bargellino, een B-weg achter 

het centrum van Fiesole, zodat rust is 

gegarandeerd. Het appartement vindt 

u op de topverdieping en het heeft 

een eigen onafhankelijke entree. 

Alhoewel de eigenaar en zijn familie 

op hetzelfde landgoed wonen, hebt u 

toch alle privacy. Er zijn nog 2 

appartementen op het landgoed, die 

voor een langere periode zijn 

verhuurd. 

 

Indeling van het appartement 

(220 m2, 6 personen):  

Entree: vanaf de voordeur leidt een 

trap van 18 treden naar de eerste, 

tevens topverdieping, waar het 

appartement is gelegen. Een lift is 

NIET aanwezig. 

Eerste verdieping:  

Hal en gang naar het woongedeelte: 

ruime en lichte living met design 

meubilair, kunstwerken en mooie 

schilderijen. Toegang tot een terras 

met uitzicht op de tuin en de 

omringende heuvels. Eetgedeelte met 

een ronde tafel voor 6 personen en 

design stoelen. Verder is er een 

ruime, volledig toegeruste marmeren 

keuken, gastentoilet, wasruimte met 

wasmachine en droger. 

Vanuit de hal rechts leidt een tweede 

gang naar het gedeelte met de 

slaapkamers. Hier is een 2-pers. 

slaapkamer met en suite badkamer 

met dubbele wastafel, bad en aparte 

douche (3 treden om de badkamer te 

bereiken). Verder is er de master 

2-pers. slaapkamer met inloopkast 

en en suite badkamer met dubbele 

wastafel, bad en aparte douche.1 

Links vindt u de derde slaapkamer 

met een living, 2-pers. bed ( 2 

bedden) op een loft (6 treden), een 

kleine badkamer met wastafel, toilet 

en bidet en een grote badkamer met 

wastafel, douche, bad en relax 

ruimte.  

Alle ramen bieden uitzicht op de tuin 

en de heuvels. 

 

Noot: Het appartement heeft geen 

directe toegang tot de tuin. De poort 

naar de tuin is op 10 meter afstand 

van de voordeur van het appartement. 

De schitterende tuin in Italiaanse stijl 

en het zwembad worden gedeeld met 

de familie. Het poolhouse met bad- 

en kleedkamer is voor de gasten ter 

beschikking. Tevens is er in de tuin 

een terras, met tafel en stoelen dat 

exclusief voor de gasten van het 

appartement ter beschikking is. 

Het zwembad is niet omheind!! 

Een garage voor 1 auto (40 m2) is ter 

beschikking van de gasten. Een 

tweede auto kan langs de weg 

worden geparkeerd. 

 

Onze conclusie: een prachtig 

appartement met air 

conditioning en een zwembad, in 

het pittoreske Fiesole, 800 m. 
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van het centrum en 8 km. vanaf 

Florence  

 

Faciliteiten:  

Garage, zwembad en tuin 

(gemeenschappelijk gebruik), 

poolhouse met badkamer en 

kleedruimte, oven, afwasmachine, 

grote koelkast/vriezer, magnetron, 

Nespresso koffie-apparaat, toaster, 

sapcentrifuge, air conditioning, 

wasmachine, droger, WiFi, TV alleen 

Italiaanse zenders., gebruik 

badlakens. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Wandelen en trekking. Tevens is een 

dag met de mountainbike erop uit een 

uitdaging. De mogelijkheden voor het 

maken van excursies zijn legio; 

steden en dorpen zijn gemakkelijk 

bereikbaar. Lucca is eigenlijk meer 

dan één bezoek waard; u kunt sportief 

doen en over de stadsmuren 

wandelen of fietsen. Als uw voorkeur 

uitgaat naar “terras zitten” dan raden 

wij u aan plaats te nemen op één van de 

meest bijzondere pleinen van 

Toscane, de piazza L’Anfiteatro. Een 

must – en vlakbij - is natuurlijk 

Florence; er zijn talrijke interessante 

musea, zoals bijvoorbeeld [[link 

http://www.uffizi.org/?gclid=CMeR0p-Ft7UCFaLHtAodqw 

sAMg het Uffizi ]] , 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 

gezellige markten. Florence is echter 

ook een modestad bij uitstek. De 

meest exclusieve straten zijn de Via 

de’ Tornabuoni en de Via della Vigna 

Nuova. Alle designshops zijn 

vertegenwoordigd, van Armani tot 

Valentino, maar de wat voordeliger 

winkels hebben ook een uitstekend 

aanbod. Voor sieraden gaat u naar de 

Ponte Vecchio en de wijk Oltranto, 

voor de mooiste Italiaanse schoenen 

gaat u naar Ferragamo, naar Il Piro 

voor gemarmerd papier, een 

specialiteit van Florence, en voor de 

wat meer betaalbare lederen artikelen 

en accessoires gaat u naar Furla in de 

Via della Vigna Nova of, nog 

voordeliger, naar de San Lorenzo 

markt. 

Nog een tip: U kunt rondom de stad 

prachtige wandelingen maken, bijv. 

naar het dorp Bellosquardo, dat een 

prachtig uitzicht biedt op Florence. In 

Fiesole, waar zich uw “home away 

from home” bevindt, zult u mooie 

landweggetjes omzoomd door 

cipressen ontdekken die tussen 

ommuurde tuinen die behoren bij de 

schitterende Florentijnse villa's 

doorkronkelen. 

En dan Siena, met een schitterende 

kathedraal, het prachtige plein “De 

Campo” en uiteraard ook weer vele 

bijzondere winkels. U kunt naar Vinci 

rijden, de stad waar Leonardo is 

geboren en waar een interessant 

museum met zijn uitvindingen is 

ingericht. De scheve toren van Pisa: 

Als u die nog nooit gezien hebt dan is 

een dagtochtje beslist de moeite 

waarde. Met nog enkele mooie, zeer 

oude gebouwen er pal naast! Ook de 

Toscaanse kust (Viareggio) is 

gemakkelijk bereikbaar. Bij boeking 

ontvangt u onze eigen, uitgebreide 

streekinformatie. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Florence luchthaven 14 km, Florence 

treinstation:9 km, Pisa luchthaven 

100 km, Lucca 80 km, Siena 80 km. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen; er kan elke dag 

worden ingecheckt. Het is ook 

mogelijk het appartement voor een 

maand te huren; prijzen op aanvraag 

beschikbaar 

 

Inbegrepen in de huurprijs: De kosten 

voor water, gas en elektriciteit/airco, 

verwarming, het gebruik van bad-, 

bed- en keukenlinnen, waarbij wordt 

uitgegaan van wekelijkse wisseling), 

WiFi Internet, gebruik badlakens, 

babybedje 
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Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting, verwarming naar 

verbruik, en de eindschoonmaak € 

140,00. Deze kosten dienen vóór 

vertrek ter plaatse te worden 

afgerekend 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 600,00 (in 

cash) 

 

Het zwembad (12,50 x 6,50 x 2,5 m) 

is geopend van 15/5 –15/9, afhankelijk 

van de weersomstandigheden 

 

Check in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. 

Check-out op de dag van vertrek 

voor 9.00 uur. Op verzoek en na 

goedkeuring van de eigenaar is een 

latere check-in mogelijk tussen 

19.00 en 21.00 uur; extra kosten € 

50,00 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Een auto is niet perse noodzakelijk. 

Vanuit Florence kunt u met de trein 

alle kanten op 

 

Extra services: Kok, transfers, extra 

schoonmaakservice € 10,00 per uur 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  november/decem

ber/januari/febru

ari/maart

april/mei/oktobe

r

juni/juli/augustus

/september

Huurprijs p/w 6 2450 4200 5250

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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