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LA POZZA DI VOLPAIA 

Beschrijving:  

Toen wij dit huis bezochten, was er 

maar één conclusie mogelijk: een heel 

gezellig huis en bovendien 

"gemakkelijk" gelegen.... Dit huis ligt 

nl. in het ommuurde, Middeleeuwse 

gehucht Volpaia en biedt volstrekte 

privacy, hoewel u slechts een 

driehonderd meter hoeft te lopen 

naar het centrum van dit dorpje waar 

u twee restaurants zult aantreffen. 

Dat vinden wij nu "gemakkelijk": 's 

avonds heerlijk uit eten, en je "te 

buiten gaan" aan de uitstekende 

plaatselijk wijnen en dan..... lopend 

naar huis! Een van de restaurants 

staat onder beheer van het landgoed. 

Op verzoek kunnen er kookcursussen 

worden georganiseerd door de 

Engels sprekende medewerkers op 

het kantoor.  

 

Het huis heeft een mooie tuin met 

bomen en potten met geraniums. Het 

zwembad is prachtig gelegen, met 

een fraai uitzicht over het 

omringende landschap. Even buiten 

het huis treft u een overdekt terras 

om gezellig te eten; een ander terras 

biedt eveneens bescherming tegen te 

felle zon.  

 

Het interieur is smaakvol 

gerenoveerd, met gebruik van de voor 

deze streek traditionele materialen, 

en voorzien van moderne gemakken 

zoals satelliet t.v., mooie badkamers 

en een volledig ingerichte keuken.  

 

Op 200 meter afstand ligt de 

tennisbaan, waarvan de gasten op 

verzoek gebruik kunnen maken. 

 

Indeling: 						 

Begane grond: Entree, zitkamer 

met open haard en toegang tot de 

tuin met grote overdekte patio met 

tuinmeubilair voor "al fresco" 

maaltijden; eetkamer, keuken met 

toegang tot de patio, 1-pers. 

slaapkamer; badkamer met alleen 

douche. 

1e verdieping: 2-pers. slaapkamer 

met en-suite badkamer, slaapkamer 

met 2 bedden met en suite badkamer 

(bad en aparte douche), slaapkamer 

met 2 bedden; grote slaapkamer met 

2 bedden en toegang tot de tuin; 

badkamer (bad en douche). 

Gastenverblijf: Kamer met 2 

bedden en en suite badkamer; 

zitkamer met toegang tot terras en 

zwembad. 

 

In de huurprijs inbegrepen:  

Schoonmaakservice 4 uur per dag, 5 

dagen per week. 

 

Faciliteiten:  

Zwembad, TV-sat., tennisbaan 

(gemeenschappelijk), centrale 

verwarming, 

WiFi-Internetaansluiting, barbecue, 

stereo. 

 

Afstanden (aantal km. bij 

benadering) 

Volpaia, dichtstbijzijnde dorpje met 

winkel en restaurant op 300 meter, 

bank, postkantoor en winkels in 

Radda in Chianti 7, Siena 40, 

Florence 55, Pisa luchthaven 100. 

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 

Villa 

Aantal pers. 11 

Zwembad 

Radda in Chianti 7 km. 
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zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

 

Niet inbegrepen in de huurprijs: 

toeristenbelasting en 

verwarmingskosten. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek  

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

9 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 &#8364; 

1.000,00. Als er een telefoon met 

uitgaande lijn aanwezig is wordt een 

extra waarborg verlangd van 

&#8364; 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. 

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 

 

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 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  9/1 - 27/3

10/4 - 29/5

2/10 - 18/12

27/3 - 10/4

29/5 - 3/7

28/8 - 2/10

18/12 -

8/1/2022

3/7 - 28/8

Huurprijs p/w 11 2990 3990 5990

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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