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PARK HOTEL CHIANTI 

Beschrijving:  

Toscane heeft, zoals bekend, een 

rijke cultuur en een schitterend 

landschap. Niet ver van de kust liggen 

de middeleeuwse steden Lucca en 

Pisa met zijn scheve toren. Eens 

waren dit de machtigste steden in 

Toscane. In latere perioden kwamen 

de steden Siena en Florence tot bloei. 

Door uitbreiding van de macht ging 

Florence overheersen en groeide uit 

tot een plaats waar cultuur met een 

hoofdletter werd geschreven. De 

combinatie van een overweldigende 

cultuur en een schitterend landschap 

trekt vele mensen aan; zacht 

glooiende heuvels, wijn- en 

olijfboomgaarden en natuurlijk de 

cipressen die zorgen voor een unieke 

markering van het landschap. 

 

De plaats waar Park Hotel Chianti 

ligt, Tavarnelle Val di Pesa, is vooral 

bekend als zomerverblijf van Prinses 

Beatrix. Het hotel ligt in het hart van 

de Chianti-streek, 20 km van 

Florence en 40 km van Siena. De 

Autostrada (A 1) is snel en 

gemakkelijk te bereiken, zodat het 

mogelijk is in korte tijd de meest 

interessante steden en dorpen van 

Toscane te bezoeken, zoals b.v. het 

reeds genoemde Lucca (met een hele 

mooie "piazza"), San Gimignano etc. 

Ook een "dagje strand" behoort tot 

de mogelijkheden, want na ongeveer 

een uur rijden bent u aan zee. 

 

In Park Hotel Chianti heerst een 

relaxte en zeer vriendelijke sfeer. 

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel 

en men voelt zich hier snel "thuis". 

Dit hotel is beslist een aanrader, met 

een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding.  

Leuke tip: In het dorp Colle di Val d' 

Elsa is er een kristalmuseum, dat de 

moeite waard is. En wat dacht u van 

een tocht langs de Chianti-Classico 

wijnroute? 

 

Faciliteiten:  

American bar, lounge, receptie, 

zwembad van 7 x 15 m., terras met 

ligstoelen en parasols, schaduwrijke 

tuin. Mountainbikes gratis ter 

beschikking van de gasten. 

Afgesloten parkeerruimte. De 

medewerkers bij de receptie kunnen u 

alle inlichtingen verstrekken over 

fietsroutes, wandeltochten en 

verzorgen op verzoek wijnproeverijen 

en kookcursussen (vanaf 15 pers.) 

 

Kamers:  

43 2-persoons kamers, comfortabel 

en smaakvol ingericht met 

telefoon,sateliet-tv, internet safe, 

minibar en airco, badkamers met 

douche en föhn. Alle kamers hebben 

een balkon. De Superior kamers 

hebben uitzicht op de tuin of het 

zwembad en zijn voorzien van 

compleet gerenoveerde badkamers.  

 

Mogelijkheden voor sport:  

Tennis op 2 km, golf op 25 km en 

paardrijden op 8 km afstand. 

 

TIP 

Een leuke "eettip": Als u over de 

Superstrada Siena/Firenze rijdt, en u 

bent aan de lunch toe, neemt u dan 

de afslag Colle Val d'Elsa Sud naar 

Hotel Villa Belvedere. Bestelt u eens 

de "fagottini", een soort 

"reuzen-ravioli", met een schuimige 

witte saus met truffels. Een salada 

erbij en natuurlijk een glas wijn. Een 

gerecht waar je blij van wordt en 

achteraf altijd weer tot de conclusie 

komt dat "je nog nooit zo lekker hebt 

gegeten"... 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per nacht per 

kamer inclusief ontbijtbuffet. 

Minimale boekingsperiode: drie 

overnachtingen. Het is mogelijk half 

3-sterren hotel 

43 kamers 

Zwembad 

Golfclub 25 km 

Firenze 20 km 
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pension te boeken; extra kosten € 

17,50 p.p. Er zijn speciale 

kinderkortingen; info op aanvraag 

verkrijgbaar 

 

Speciale aanbiedingen (niet in 

combinatie met andere 

aanbiedingen): 

Het gehele seizoen: 7 = 6 (alleen 

B&B) 

Midden-, hoog- en piek seizoen: 6 = 

5 (alleen B&B) 

Laagseizoen 4 = 3 (alleen B&B) 

 

Niet inbegrepen: toeristenbelasting 

 

Het zwembad is geopend van 15 mei 

t/m 15 oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

De kamer is op de dag van aankomst 

beschikbaar na 15.00 uur en dient op 

de dag van vertrek niet later dan 

11.00 uur te worden verlaten 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt Engels en Duits 

 

Het hotel ligt aan een doorgaande 

weg 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  21/3 - 22/4

26/8 - 4/9

17/10 - 31/10

23/4 - 8/7

25/9 - 16/10

9/7 - 25/8

5/9 - 24/9

2-pers. kamer

(single use)

 78 81 86

2-pers. kamer

Classic

 90 101 108

2-pers. kamer

Superior

 99 106 115

Toeslag HB  18 18 18

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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