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COUNTRYHOUSE LE VIGNOLE 

Beschrijving:  

Dit &#8220;countryhouse&#8221; 

is een bescheiden hotel, dat in de 

zacht glooiende heuvels nabij Assisi 

ligt, de stad van de heilige Franciscus. 

Het is niet uw keuze als u van 

levendigheid en uitgaan houdt vanuit 

een locatie die "direct om de hoek" al 

deze mogelijkheden biedt. Maar wilt 

u gezellig uitgaan, veel beleven, 

lekker eten en uiteindelijk op een 

basis terugkomen waar alle rust 

heerst zonder lang te moeten rijden, 

dan is dit wellicht uw vakantieverblijf. 

Het uitzicht is zo mooi dat het lijkt 

alsof de stad Assisi speciaal voor u op 

de tegenover liggende heuvels is 

"geplakt"; boven de olijfgaarden uit 

heeft u een uitzicht dat nooit 

verveelt. Deze tot hotel verbouwde 

boerderij is voorzien van alle moderne 

comfort, inclusief zwembad. Er is een 

kleine bar, een gemeenschappelijke 

zitkamer, smaakvol-klassiek ingericht 

met een open haard. Vanuit de lounge 

bereikt u een terrasje met zitjes, en 

van daaruit leidt een trapje naar nog 

een ander terras waar het aangenaam 

toeven is. Er is veel aandacht besteed 

aan het gebruik van alle oude 

bouwmaterialen; voor zover mogelijk 

treft u de oude terracotta tegels, 

houten balken, diverse keramieken 

applicaties en smeedijzeren 

voorwerpen nog steeds aan. 

 

U kunt de dag beginnen of eindigen 

met een verfrissende duik in het 

grote zwembad. Le Vignole heeft een 

bijzondere tuin met een grote 

verscheidenheid aan medicinale 

planten en kruiden en her en der 

eeuwenoude bomen. De kamers zijn 

smaakvol ingericht in de vermaarde 

strak-Toscaane stijl: veel steen en 

terracotta, smeedijzeren bedden, 

prachtige gordijn- en spreistoffen en 

verder geen prullaria. 

U kunt heerlijke wandelingen maken 

in de voetsporen van St. Franciscus, 

die om zijn ideeën en gevoelens aan 

zoveel mogelijk mensen duidelijk te 

maken, heel erg veel gewandeld 

heeft. En dat waren dan geen 

gezellige wandelingetjes; Franciscus 

liep per dag afstanden waar een 

huidige sportsman jaloers op zou 

kunnen zijn, en nam genoegen met 

alle mogelijke onderkomens, die soms 

niet meer inhielden dan een platte 

steen in de pure natuur om het hoofd 

op neer te leggen. Dit hotel heeft een 

oud, 14e eeuws kerkje plus een 

gevechtstoren uit dezelfde tijd in de 

renovatie nagenoeg intact 

opgenomen, plus een lift met veel 

glas. De directie hecht grote waarde 

aan een bijzondere vermelding van 

een ruime parkeergelegenheid. 

 

Faciliteiten:  

Lounge, klassiek ingericht en met 

open haard, restaurant voor het 

ontbijt, kleine bar, 2 terrassen, groot 

zwembad (19 x 9 m, diepte 1.10 

&#8211; 1.60), park, WiFi, satelliet 

tv, parkeerruimte, lift, telefoon, air 

conditioning  

 

Kamers:  

21 kamers in het countryhouse en 5 

kamers voor meer dan 2 personen in 

enkele aparte gebouwtjes vlak naast 

het hoofdgebouw. Een aantal kamers 

heeft een balkon met mooi uitzicht. 

De kamers zijn niet groot, maar wel 

goed ingericht en voorzien van airco, 

t.v. en telefoon. Badkamers met 

douche en föhn. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Paardrijden op 12 km, golf op 20 km 

en tennisbanen op 5 km. afstand. 

 

Afstanden:  

Countryhouse 

26 kamers 

Zwembad 

Perugia 27 km 
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Perugia 27 km, Arezzo 98 km, 

Spoleto 49 km, Passignano sul 

Trasimeno 50 km. 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per persoon, per 

overnachting, inclusief ontbijtbuffet. 

Bijplaatsing derde bed voor 

volwassenen 10% korting. Minimale 

boekingsperiode 3 overnachtingen. In 

sommige periodes zijn er speciale 

aanbiedingen en zijn kinderkortingen 

van toepassing 

 

Extra kosten: bijplaatsing wiegje 

&#8364; 15,00 per overnachting 

 

Ter plaatse dient toeristenbelasting 

te worden voldaan 

 

Check-in op de dag van aankomst na 

12.00 uur. De kamer dient op de dag 

van vertrek vóór 10.00 uur te worden 

verlaten 

 

Het zwembad is geopend van 1 juni 

tot 30 september (afhankelijk van de 

weersomstandigheden) 

 

Openbaar vervoer: Geen 

mogelijkheden vanaf het hotel 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt Engels 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  1/4 - 18/4

23/4 - 31/7

1/9 - 3/11

 19/4 - 22/4

1/8 - 1/8

2-pers.kamer  65 0 75

2-pers.kamer

single use

 95 0 100

Suppl. junior

suite p.p.p.n.

 15 0 15

Suppl. suite

p.p.p.n.

 26 0 26

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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