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IL MEZZANINO 

Beschrijving:  

De stad Lucca dateert uit de 

Romeinse tijd en is omgeven door 

een eeuwenoude stadsmuur die heel 

goed intact is gebleven. Het hoeft 

geen betoog dat een appartement in 

deze stad, met schilderachtige 

straatjes en vele "verborgen schatten" 

die noden tot ontdekking, een prima 

onderkomen is voor diegenen die 

volop van het Italiaanse stadsleven 

willen genieten. Want dat kan hier in 

Lucca!! 

 

Dit appartement is gelegen op een 

centrale plek in het Middeleeuwse 

gedeelte van Lucca, op 50 m. afstand 

van de Guinigi toren, een van de 

meest beroemde attracties van de 

stad. Restaurants, cafés en winkels 

liggen op loopafstand. 

 

Il Mezzanino is stijlvol ingericht met 

veel aandacht voor details en tevens 

voorzien van alle moderne faciliteiten, 

inclusief satelliet-TV, 

stereo-installatie en WiFi 

Internetaansluiting. 

 

Het appartement ligt op een 

tussenverdieping (de piano nobile) 

van een eeuwenoud gebouw dat 

totaal gerestaureerd is. De zeer 

behulpzame eigenaren wonen in 

hetzelfde gebouw en zijn altijd 

beschikbaar voor het verlenen van 

assistentie aan hun gasten. Excursies 

naar de meest beroemde Toscaanse 

steden, maar ook het strand aan de 

kust van de Versilia, zijn gemakkelijk 

te bereiken, dankzij de nabijheid van 

de snelwegoprit en het treinstation 

van Lucca. 

 

Indeling:  

Begane grond: Entree, wasruimte. 

(1e verdieping: Zitkamer, 

keuken/eetkamer, 2-pers. slaapkamer 

met en-suite badkamer met alleen 

douche, kamer met 2 bedden, 1-pers. 

slaapkamer (zonder ramen, meer 

geschikt voor kinderen/jongeren), 

badkamer met bad en douche. 

 

Faciliteiten:  

WiFi-Internetaansluiting, 

satelliet-TV, centrale verwarming, 

magnetron, stereo-installatie, droger, 

babybed, kinderstoel. 

 

In de huurprijs inbegrepen:  

Schoonmaakservice 2 uur per week. 

 

NB: Denkt u eraan dat het niet 

mogelijk is met de auto het historisch 

centrum van Lucca in te rijden. 

Daarom is het noodzakelijk een dag 

voor aankomst het kenteken van uw 

auto door te geven, Er kan dan een 

vergunning worden geregeld. 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen. De huurperiode 

vangt aan op zaterdag en eindigt op 

zaterdag. In het laagseizoen zijn 

soms andere periodes mogelijk 

 

Inbegrepen in de huurprijs: het 

gebruik van bed-, keuken- en 

tafellinnen, waarbij wordt uitgegaan 

van wekelijkse wisseling, de 

eindschoonmaak en waar aangegeven 

huishoudelijke hulp 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en kosten voor 

verwarming. Deze kosten dienen ter 

plaatse te worden betaald vóór vertrek 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 500,00. Als er 

een telefoon met uitgaande lijn 

aanwezig is wordt een extra 

waarborg verlangd van € 250,00. 

Beide waarborgsommen moeten 

contant worden betaald 

 

Appartement 

Aantal pers. 4 + 1 

Historisch centrum van Lucca 
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Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Op de 

dag van vertrek dient het huis vóór 

10.00 uur te worden verlaten. 

Check-in na 20.00 uur en 22.00 uur 

is mogelijk; de respectievelijke extra 

kosten hiervoor bedragen € 50,00 en € 

100,00. Een latere check-in dient van 

te voren te worden aangevraagd en 

door ons te worden bevestigd 

 

Een verzoek tot het meenemen van 

een huisdier wordt in de meeste 

gevallen niet gehonoreerd. Wilt u 

toch een huisdier meenemen, 

informeert u dan naar de 

mogelijkheid hiertoe vóór dat u 

reserveert. Als toestemming wordt 

verkregen dan wordt een extra 

waarborgsom hiervoor verlangd 

 

Het afsluiten van een 

annuleringsverzekering wordt 

aangeraden 
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Prijslijst

 Aantal pers.    

   1/1 - 31/12  

Huurprijs p/w 4 + 1 0 1300 0

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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