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VILLA ADRIANA 

Beschrijving:  

Dit zeer bijzondere huis is gelegen op 

de westelijke oever van het Lago 

Maggiore, in het prachtige park 

"Lagoni di Mercurago". Vanaf diverse 

plekken, en speciaal vanuit de tuin, 

valt er voor u qua uitzicht op het 

meer en het Middeleeuwse fort van 

Angera op de andere oever veel te 

genieten. 

 

Een beroemde architect ontwierp en 

bouwde Villa Adriana in het jaar 

1960; het huis is recent 

gerestaureerd en opnieuw ingericht 

in moderne stijl. De vertrekken zijn 

ruim, licht en kleurrijk ingericht, 

alhoewel de kleur wit domineert. Villa 

Adriana is zeer "beroemd" geworden, 

want er zijn veel artikelen in 

toonaangevende woonmagazines aan 

gewijd. 

 

Villa Adriana bestaat uit een 

cirkelvormige constructie, 

waarbinnen u de grote zitkamer 

aantreft, die in vroegere, 

romantischer tijden als "balzaal" 

dienst deed; verder zijn er twee 

identieke vleugels die een 

slaapgedeelte en een grote eetzaal 

omvatten. Hert resultaat is een zeer 

bijzondere villa met een spectaculaire 

structuur in de vorm van een 

vliegtuig. 

 

Indeling:  

Begane grond: Entree, grootse 

living, eetkamer, studeerkamer, grote 

keuken, gastentoilet, overdekte patio, 

geschikt om buiten te dineren. 

Linker vleugel: Grote slaapkamer 

met en-suite badkamer, 2 pers. 

slaapkamer en een kamer met 2 

bedden, die samen een badkamer 

delen 

Rechter vleugel: Grote slaapkamer 

met en-suite badkamer, 2 pers. 

slaapkamer en een kamer met 2 

bedden die samen een badkamer 

delen. 

 

In de huurprijs inbegrepen:  

Huishoudelijke hulp gedurende 10 

uur per week 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Arona, dichtstbijzijnde dorp met 

winkels etc. 1, Stresa, dichtstbijzijnde 

stad en oprit Autostrada 10, Milaan 

luchthaven 30 

 

TIP: DANSEN IN MILAAN 

In de stad Milaan, in de “Sala Venezia”, 

kunt u gaan eten; na het diner 

worden de formica tafels aan de kant 

geschoven, de band start de muziek 

en het stijldansen kan beginnen. Een 

“terug naar vroeger tijden” salon met 

een geweldige en onovertroffen 

sfeer! Geopend elke dag vanaf 19.30 – 

01.30 uur. Vaste menuprijs € 20,00. 

Een biertje kost € 2,00. Adres: Via 

Alvise Cadamosto 2, tel. 02 

2043765. 

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 

 

Veel accommodaties zijn voorzien van 

badlakens voor gebruik bij het 

zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en 

verwarmingskosten. Deze kosten 

Villa 12  

12 personen 

Zwembad 

Stresa 10 km. 
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dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

12 x 5 m en is geopend van 1/6 - 

28/9. Buiten deze periode dient bij 

boeking te worden gevraagd of het 

zwembad geopend kan worden 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 1.500,00. Als 

er een telefoon met uitgaande lijn 

aanwezig is wordt een extra 

waarborg verlangd van € 250,00. 

Beide waarborgsommen moeten 

contant worden betaald 

 

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. Na 

20.00 uur zijn extra kosten 

verschuldigd van € 50,00 en na 22.00 

uur € 100,00. Een late aankomst dient 

bij boeking te worden aangevraagd en 

door ons bevestigd 

 

Veel villa's liggen midden op het 

platteland en zijn bereikbaar via een 

zgn. "strada bianca", een 

ongeplaveide weg. Informeert u vóór 

boeking of het door u gekozen huis 

met uw auto/huurauto te bereiken is 

 

Extra huishoudelijke hulp is mogelijk; 

gaarne bij boeking opgeven. Betaling 

dient ter plaatse te geschieden 

 

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 vóórdat u 

reserveert. Als toestemming wordt 

verkregen dan wordt een extra 

waarborgsom hiervoor verlangd 

 

Het afsluiten van een 

annuleringsverzekering wordt 

aangeraden 

Prijslijst

 Aantal pers.    

    4/7 - 29/8

Huurprijs p/w 12 0 0 6980

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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