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VILLA GIGLIA 

Beschrijving:  

Degenen die eigenlijk moeilijk een 

keuze kunnen maken tussen het 

strand of het prachtige binnenland 

van Italie vinden in Casa Giglia hun 

ideale vakantiewoning; dit heerlijke 

huis is gelegen op een rustige plek in 

de heuvels die grenzen aan de kust 

van de Versilia. De locatie is 

bovendien comfortabel omdat het 

huis op loopafstand is gelegen van 

het dorp Capezzano Monte, met 

winkels en een restaurant, en op 

slechts 6 km afstand van Pietrasanta. 

Pietrasanta, een bijzonder sfeervol 

stadje en sinds 1841 de “Citta dell' 

Arte” genoemd, kreeg tevens als 

bijnaam “het kleine Athene”. Deze stad 

ligt tussen de zee en de Apuaanse 

Alpen en werd beroemd door de vele 

internationaal bekende artiesten die 

zich hier vestigden; onder hen 

bijvoorbeeld Fernando Botero, Igor 

Mitoraj, Kan Yasuda en de vroegere 

actrice Gina Lollobrigida. De 

bekendheid van het stadje is mede te 

danken aan de traditie van de 

marmerbewerkers. 

 

Ach ja, Pietrasanta…… Altijd als wij in 

Lucca of omgeving zijn gaan we 

ernaar toe om wat van de sfeer te 

snuiven (en een “Proseccootje” te 

drinken….). Als u kiest voor dit huis zult 

u er misschien ook wel een aantal 

keren wat tijd doorbrengen; het is 

niet voor niets op dit moment “the 

place to be” en de sfeer is absoluut 

bijzonder. 

 

En wilt u van het “echte Italiaanse 

kunstnijverheidsleven”, deel uitmaken? 

Gaat u dan naar de bijzonder 

sfeervolle Piazza Duomo, het plein in 

het “centro storico” van Pietrasanta, 

naar bijv. Bar Michelangelo, het 

historisch en "alcoholisch" 

middelpunt van dit bruisende stadje. 

Hier laten zich, onder invloed van 

diezelfde alcohol, muren slechten die 

in de gewone maatschappelijke 

structuur nooit te slechten zullen zijn. 

Kortom, het is goed toeven in 

“Michelangelo”; een naamgeving die 

werkelijk recht doet aan misschien 

wel één van de grootste genieën van onze 

schepping. Maar ook zij, die slechts 

willen gadeslaan en van de totaal 

eigen sfeer willen genieten komen 

hier volledig aan hun trekken als zij, 

op hetzelfde terrasje gezeten, 

luisteren hoe de kunstenaars, wit van 

het marmerstof, drinkend en 

discussiërend over kunst en de "grote" 

maatschappelijk vraagstukken van het 

leven genieten. Het is trouwens heel 

goed mogelijk dat zij gevraagd 

worden een eigen bijdrage aan al dit 

“gefilosofeer” – in een alcoholisch jasje – 

te geven. 

 

Het historische centrum wordt 

tegenwoordig beschouwd als een van 

de meest elegante en culturele 

plaatsen in Italië. Bezoekers vinden er 

meer dan 50 galeries met de meest 

prachtige kunstvoorwerpen, 

kledingboutiques, wijnbars en er 

worden talloze internationale en 

culturele evenenementen 

georganiseerd, zoals 

tentoonstellingen, concerten en 

festivals. 

 

De befaamde zandstranden van de 

Versilia-kust zijn binnen 10 km te 

bereiken; u vindt hier chique lido’s van 

hoge kwaliteit, alsmede diverse 

tuinen, winkels, restaurants, disco's 

en nachtclubs. 

 

Het uitzicht vanaf het huis en de tuin 

op de zee is spectaculair en strekt 

zich uit van Elba tot de "Cinque 

Terre" (ten noorden van La Spezia en 

een bezoek meer dan waard). 

 

Villa 

8 personen 

Zwembad 

Pietrasanta 6 km. 

Strand 10 km. 
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Het huis is niet lang geleden geheel 

gerenoveerd; daarbij is uitsluitend 

gebruik gemaakt van traditionele, 

Toscaanse materialen, zoals 

terracotta vloeren, 

marmer,kastanjehout en de lokale 

steensoort, maar bovendien is 

milieuvriendelijke en duurzame 

apparatuur, zoals bijv. een 

geothermisch verwarmingssysteem, 

aangebracht. De vertrekken zijn licht 

en comfortabel en iedere slaapkamer 

heeft haar eigen badkamer. 

 

De hoge ligging boven zeeniveau en 

de nabijheid van bossen garandeert 

altijd een plezierige bries zelfs in de 

heetste zomerdagen. Echte 

glanspunten van dit aantrekkelijke 

huis zijn het forse zwembad, het 

overdekte terras en een terras,waar 

de gasten relaxed dinerend van het 

adembenemende uitzicht en de 

zonsondergang kunnen genieten. 

 

Onze conclusie: een prachtig huis om 

uw vakantie door te brengen; mooie 

uitzichten op de kust van de Versilia 

en dichtbij stranden en de “booming 

city” Pietrasanta, “the place to be” 

tegenwoordig.  

Indeling:  

Hoofdgebouw (6 pers.):  

Begane grond: Entree, zitkamer 

met open haard, eetkamer, volledig 

uitgeruste keuken, zolderkamer 

(airco), bereikbaar via een spiraaltrap 

met 2-pers. bed en badkamer (alleen 

douche). Alle vertrekken hebben 

toegang tot de tuin met 

gemeubileerde veranda. 

Eerste verdieping: Master suite 

bestaande uit een zitkamer, 2-pers. 

slaapkamer, badkamer met 

douche/stoombad. Verder een 

2-pers. slaapkamer met en suite 

badkamer (alleen douche. Beide 

slaapkamers bieden toegang tot een 

groot terras met uitzicht. 

Gastenverblijf (2 pers.):  

2-pers. slaapkamer met en suite 

badkamer (alleen douche). 

 

Bij de huurprijs inbegrepen:  

Schoonmaakservice 6 uur per week. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Capezzano Monte (winkels en 

restaurant) 1,3 per auto of 400 m te 

voet, Capriglia 2, Pietrasanta 6, de 

Versilia snelweg oprit 10, stranden 

10, golf course 11. 

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 

verwarmingskosten. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden betaald 

vóór vertrek 

 

Veel accommodaties zijn voorzien van 

badlakens voor gebruik bij het 

zwembad; informeert u op het 

moment van boeking 

 

Het zwembad heeft een afmeting van 

10 x 6 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 € 1.000,00. 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. 
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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 hiervoor een 

extra waarborgsom verlangd 

 

Het afsluiten van een 

annuleringsverzekering wordt 

aangeraden 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  4/4 - 18/4

30/5 - 4/7

29/8 - 26/9

19/12 -

9/1/2021

22/8 - 29/8 4/7 - 22/8

Huurprijs p/w 8 3980 5520 5980

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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