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PALAZZETTA BARBERINO 

Beschrijving:  

Dit Renaissance palazzo is gevestigd 

aan de hoofdstraat in het historisch 

centrum van Barberino Val d’ Elsa; 

een hele rustige straat want hij is 

voor verkeer afgesloten. Aan de 

voorkant kijkt u uit op deze straat en 

aan de achterkant heeft u uitzicht op 

het open landschap. Het is een 

architectonisch Renaissance juweeltje 

dit huis, dat is gebouwd met de 

traditionele “Albarese”-steensoort en 

voorzien van de ingetogen, 

Toscaanse, elegante kenmerken. 

 

De hoofdingang van het huis – een 

grote houten, dubbele deur met een 

Renaissance stenen boog - brengt u 

naar de binnenhof, die weer leidt naar 

een heel groot terras voorzien van 

een pergola; een heerlijke plek om 

van uw maaltijden buiten te genieten. 

Vanaf het terras leidt een trap naar 

beneden (50 treden) naar de tuin, het 

zwembad en het open landschap.  

 

De uitzichten en de zonsondergangen 

waarvan u vanaf deze plek en vanuit 

de vensters aan de achterzijde van 

het palazzo kunt genieten zijn 

indrukwekkend: de beroemde Chianti 

heuvels bedekt met wijn- en 

olijfgaarden en de torens van San 

Gimignano op de achtergrond……… 

 

Het huis heeft in 2008 een facelift 

ondergaan: er is een nieuwe keuken 

geplaatst en de badkamers zijn 

vernieuwd. Dat geldt eveneens voor 

de bedden, het schilderwerk en de 

stoffering. Familie-antiek, boeken, 

terra cotta vloeren, balken plafonds 

en Mediterraanse kleuren creëren een 

elegante en gastvrije sfeer. Het huis 

is zeer ruim en zelfs een grote groep 

zal tot de conclusie komen dat het 

heerlijk is samen te zijn in de ruime 

livings en de eetkamer, maar dat het 

ook mogelijk is wat privacy te vinden 

in diverse hoekjes zowel binnen als 

buiten. 

 

Barberino Val d’Elsa is een dorp, 

gelegen op een heuveltop in het hart 

van de Chianti streek, halverwege 

Florence en Siena. De Elsa vallei is 

een van de meest populaire regio’s in 

Toscane. Het historisch centrum van 

Barberino is omgeven door robuuste 

Middeleeuwse muren. Men kan het 

historisch centrum binnentreden via 

twee antieke poorten. In Barberino 

vindt u een bank, twee bars, een 

kleine winkel, een uitstekende 

slagerij, een restaurant, een wijnbar, 

een kapper, een apotheek en een 

postkantoor. Net buiten het dorp, in 

Tavarnelle (2 km.), is er een goede 

supermarkt. Hier vindt u veel winkels 

en er is een leuke weekmarkt. 

 

Onze conclusie: een klein 

Renaissance juweel met tuin en 

zwembad in het centrum van een 

Middeleeuws dorp en een uitstekend 

vertrekpunt voor excursies naar de 

Toscaanse kunststeden en voor het 

ontdekken van het schitterende 

landschapsschoon van de 

Chianti-streek. Geschikt voor grote 

families of een groep vrienden. 

 

Indeling van de villa (350 m2, 16 

personen, in totaal 8 

slaapkamers en 7 badkamers):  

Begane grond: Binnenhof met 

Middeleeuwse bron, groot terras van 

100 m2 met pergola, zwembad 

bereikbaar via 50 treden naar 

beneden vanaf het terras. 

Eerste verdieping: grote eetkamer, 

living met open haard en terras, 

kleinere living, studeerruimte, 

keuken, 3 2-pers. slaapkamers met 

en suite badkamers, 2 kamers met 2 

bedden en en-suite badkamers. 

Tweede verdieping: living met open 

haard, 2-pers. slaapkamer, kamer 

Stadspalazzo 

10 -16 personen 

Zwembad 

Florence 38 km. 
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met 2 bedden, kinderslaapkamer met 

3-4 matrassen (kinderen vinden dit 

leuk; de bedden hebben een normale 

lengte maar geen frame; zie foto), 2 

badkamers. 

Tuin: klein zwembad, tafel en 

ligstoelen, pergola, parking.  

 

Faciliteiten:  

Tuin, binnenhof met groot terras en 

pergola met tafel en stoelen, 

zwembad, open haard, telefoon, 

wasmachine, afwasmachine, 

koelkast/vriezer, 

strijkbenodigdheden, TV (regionale 

zenders), WiFi, haardroger, toaster, 

waterkoker, koffiezetapparaat, 

capsule koffieapparaat, Bluetooth 

speaker, fans in elke slaapkamer. In 

het huis zijn aanwezig zout, peper, 

suiker, olijfolie, azijn en twee 

tabletten voor de afwasmachine. Er is 

zeep en een rol toiletpapier in elke 

badkamer. Bij aankomst staan er 2 

flessen wijn, 2 flessen mineraalwater 

en vers fruit voor u gereed. 

Parkeerruimte. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Er is een tennisbaan en een manege 

op 2 km afstand en een golf course 

op 23 km. afstand. In het dorp 

kunnen fietsen en scooters worden 

gehuurd. De Chianti is beroemd 

vanwege zijn wijnen; Als u hier rond 

rijdt dan komt u in schilderachtige 

dorpjes, elk met zijn eigen 

geschiedenis. Laten we voor de 

verandering eens de minder bekende 

“schoonheden” noemen, bijv. de 

Romaanse kerk van Sant’ Appiano, de 

Basiliek van Impruneta, het 

ommuurde stadje/fort Monteriggioni 

(leuke sieraden, bijv. ringen van 

Murano glas), en de dakloze abdij 

Galgano, waaraan een bijzonder 

verhaal verbonden is; heeft u hiervoor 

belangstelling klikt u dan [[ link 

http://www.elisabeth-travel.nl/nl/adres/italie/269_ 

villa-galgano.html hier ]] 

En mist u niet de zaterdagmarkt in 

Greve in Chianti!! 

De bewoners van Siena twijfelen er 

niet aan dat zij in de mooiste stad van 

Toscane wonen, zo niet in geheel Italië. 

De stad ontvouwt zich rondom het 

schelpvormige Piazza del Campo, in 

de volksmond “Il Campo” genoemd. 

Twee maal per jaar worden hier de 

beroemde paardenraces “Il Palio” 

georganiseerd. De smalle straten zijn 

gevuld met de meest leuke winkels en 

kleine cafeetjes, terwijl de kerken en 

musea als juwelen de 14e eeuw 

vertegenwoordigen tussen al deze 

“moderniteiten”. 

En dan Florence, een stad die 

wereldwijd bekend is vanwege de 

“kunst en cultuur door de eeuwen 

heen”. We geven hier geen tips; bij 

boeking ontvangt u uitgebreide 

informatie over 

bezienswaardigheden, leuke 

restaurants en originele winkels. Het 

historisch centrum trekt elk jaar 

miljoenen bezoekers en staat vermeld 

op de wereld-erfgoedlijst van de 

Unesco. Als u voor de bezichtiging 

van deze stad een week uittrekt dan 

is het eigenlijk nog lang niet genoeg……. 

San Gimignano is een kleine 

ommuurde stad, beroemd vanwege 

zijn torens en de Vernaccia, de wijn 

van de stad en omgeving. In de kerk 

zijn prachtige fresco’s te 

bewonderen. 

In de Chiantistreek zijn vele 

uitstekende restaurants en simpele, 

maar niet minder uitstekende 

trattoria’s; op culinair gebied is er veel 

te ontdekken en u zult een lijst 

daarvan aantreffen in de villa. 

Ook voor wat betreft oude 

kunst/ambachten kunt u hier uw hart 

ophalen; we noemen de terracotta 

potten van Impruneta, 

handbeschilderde potten van 

Montelupo en handgeblazen glas van 

Colle Val d’Elsa en niet te vergeten de 

handwerkslieden die gevestigd zijn 

langs de zuidelijke oever van de Arno, 

waar zilver, hout en glas, papier en 

metaal wordt verwerkt tot originele 

voorwerpen. 
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Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Tavarnelle 2, Greve in Chianti 25, San 

Gimignano 20, Florence 38, Siena 

41, Volterra 44, Montalcino 79, Pisa 

91, Arezzo 96, Lucca 106, Livorno 

(kust) 100. 

 

RESTAURANT-TIP  

Logeert u in de omgeving van 

Barberino Val d’ Elsa, gaat u dan 

lunchen bij Ristorante La Sosta di Pio 

VII, Località Sosta del Papa 6 (muts 

van de paus…), tel. 

0039-055-8075923. O.a. heerlijke 

carpaccio, pasta met saffraan, en 

bistecca alla fiorentina. Aardige 

bediening, fantastisch eten en een 

geweldige sfeer. Soms duurt het even 

voordat het eten geserveerd wordt 

want men heeft er geen problemen 

om bijv. 10 minuten lang uit te leggen 

uit welke regio het vlees komt, enz. 

enz. Ook gezellig buitenterras. 

Aanrader! 

Bijzonderheden:  

Minimale huurperiode 7 

overnachtingen, van zaterdag tot 

zaterdag 

 

Bij de huurprijs inbegrepen: het 

gebruik van water, gas, elektriciteit, 

gebruik bed-, bad- en keukenlinnen, 

waarbij wordt uitgegaan van 

wekelijkse wisseling, WiFi-Internet, 

de eindschoonmaak en een 

welkomstgeschenk. Is het huis 

gehuurd voor een langere periode 

dan een week dan vindt op zaterdag 

extra schoonmaak plaats. Tevens is 

inbegrepen 3 uur 2 x per week 

schoonmaakservice op dinsdag en 

donderdag 

 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

toeristenbelasting (voor personen 

boven de 14 jaar € 3,00 per dag met 

een maximum van 7 dagen), 

verwarming (naar verbruik: tussen € 

50,00 – € 100,00 per dag voor 6-8 

uur), telefoon naar verbruik, hout 

voor de open haard € 20,00 per mand, 

“baby-kit” € 15,00 per week (baby bedje 

met lakentjes, kinderstoel, potje). 

Babybedjes kunnen worden geboekt 

voor kinderen tot 4 jaar. Deze kosten 

dienen ter plaatse te worden voldaan 

voor vertrek 

 

Bij aankomst dient een waarborgsom 

te worden betaald van € 500,00 (in 

cash) 

 

Check-in op de dag van aankomst 

tussen 16.00 en 19.00 uur. Het huis 

dient op de dag van vertrek voor 

10.00 uur te worden verlaten. 

Belangrijk: aankomsttijden die buiten 

de hierboven genoemde tijden vallen 

dienen van te voren te worden 

aangevraagd en door ons te worden 

bevestigd 

 

Het zwembad (9 x 4,5 m,1,40 m 

diepte; prefabricaat, gedeeltelijk 

bovengronds) is geopend van 1 mei 

tot eind september, afhankelijk van 

de weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Een auto is noodzakelijk 

 

Er wordt Engels gesproken 

 

Extra services (BELANGRIJK: aan te 

vragen bij boeking en door ons 

bevestigd): extra schoonmaak € 15,00 

per uur, boodschappenservice bij 

aankomst, diner gedurende de week (€ 

40,00 - € 45,00 p.p., kinderen tot 12 

jaar € 20,00; wijn en water zijn niet 

inbegrepen). Alle extra services 

moeten vooraf worden geboekt en 

ter plaatse direct worden afgerekend 

 

Huisregels: Het is niet toegestaan in 

het appartement te roken; buiten 

kunt u natuurlijk wel genieten van uw 

sigaret/sigaartje. Het is beter geen 

voedsel mee te nemen naar de 

slaapkamers vanwege de 

aantrekkingskracht op insecten 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  3/4 - 5/6

25/9 - 30/10

5/6 - 26/6

28/8 - 25/9

26/6 - 28/8

Huurprijs p/w 10 3150 4060 4550

Huurprijs p/w 11/16 4700 5600 5800

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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