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VILLA MONTAGEMOLI 

Beschrijving:  

Villa di Monagemoli is een magnifique 

verblijfplaats, gelegen op een enorm 

prive terrein en omringd door het 

schitterende en typisch Toscaanse 

landschap. Het landgoed ligt ook 

dichtbij zee en bij het beroemde 

wijndistrict Bolgheri (Sassicaia wijn). 

Het is een uitstekende uitvalsbasis 

voor bezoeken aan historische steden 

zoals bijv. Volterra, San Gimignano, 

Siena en Massa Marittima. Ook de 

steden Florence, Pisa en Lucca 

alsmede de Chianti streek zijn 

gemakkelijk bereikbaar. 

 

De naam “Bolgheri” is hierboven 

gevallen en daar willen we toch even 

nader op ingaan. Deze plek verdient 

absoluut extra aandacht volgens onze 

mening. Volgens de New York Times 

is dit dorp een van die plaatsen in de 

wereld die bezocht moet worden. De 

Viale dei Cipressi, een weg die 

omzoomd wordt door 2500 

cipressen, leidt rechtstreeks naar 

Bolgheri, waar u heerlijk kunt 

rondslenteren, wat winkelen, een 

aperitief drinken en enkele van de 

beste restaurants in de omgeving 

uitproberen. De jetset ontmoet elkaar 

in het Café della Posta, waar u enkele 

van Bolgheri’s rode wijnen kunt 

proeven. Hun heerlijke ijs, Bolgheri Ti 

Amo, is geproduceerd met organische 

en lokale ingrediënten. 

 

Hier worden de Bolgheri wijnen van 

wereldklasse geproduceerd, zoals de 

reeds genoemde Sassicaia, de 

Ornellaia en Guado al Tasso, alsmede 

nog andere topmerken van de 

hoogste kwaliteit. Dit “eldorado” van 

de Italiaanse wijnen, zoals het vaak 

wordt genoemd, dankt zijn bestaan 

aan de bijzondere natuurlijke 

omstandigheden, het klimaat en de 

passie en talenten van de 

wijnproducenten ter plaatse. Bolgheri 

is inmiddels één van de meest 

interessante en bevoorrechte regio’s 

in de wereld van de wijnen geworden, 

niet in het minst door de hulp van 

enkele bijzondere personen, zoals 

bijv. Maria Incisa della Rochetta, de 

oenoloog Giacomo Tachis en de 

Marchesi Piero en Lodovico Antinori. 

Dus: Bolgheri, slaat u dat alstublieft 

niet over. Dit stadje is een bezoek 

meer dan waard!! Het is één van onze 

lievelingsplekken: In de vroege 

morgenuren een cappuccino op een 

terras, in de zon, met uitzicht op 

prachtige wijngaarden en daarachter 

de zee? Wij kennen minder mooie 

ochtenden..… 

 

De villa die sinds de 19e eeuw bij 

dezelfde adellijke familie in bezit is 

werd gebruikt als zomerverblijf. Het 

huis maakt deel uit van een 

uitgestrekt landgoed van om en nabij 

de 1200 ha., inclusief een kasteel, 

een klein dorp en diverse boerderijen, 

allemaal toebehorend aan dezelfde 

eigenaren en met een bijzonder rijke 

geschiedenis die teruggaat tot de 12e 

eeuw. 

 

Niet alleen voor leuke sightseeing is 

de villa een goed uitgangspunt; het is 

ook een fantastische plek voor een 

relaxte vakantie. Het gebied behoort 

nog steeds tot de meest onbekende 

delen van Toscane en biedt een soms 

ruig maar ook fascinerend landschap 

met een rijke flora en fauna. 

Montagemoli is ook de 

geboorteplaats van de moeder van 

Dante Alighieri en er is op het 

landgoed een tuin aan haar gewijd. 

 

De villa bestaat uit drie verdiepingen 

en de begane grond is gereserveerd 

voor de staf, die zorgdraagt voor het 

huis en voorziet in kook- en 

schoonmaakservice. Het interieur 

bestaat uit ruime kamers, 

Historische villa 

11 + 2 pers.  

Swimming pool 

Beach 30 km. 



2
VILLA MONTAGEMOLI (22-05-2023  18:28:54)

gemeubileerd in een klassieke stijl 

met antieke stukken die al generaties 

lang in de familie zijn. 

 

Het zwembad is gesitueerd in een 

vlak gedeelte van de tuin en is 

omringd door eeuwenoude bomen en 

planten, op minder dan 100 m 

afstand van de villa. 

 

Uw vakantie doorbrengen in Villa 

Montagemoli is alsof u teruggaat in 

de tijd, naar een authentieke 

retro-sfeer, in een bijzonder relaxte 

omgeving. 

 

Onze conclusie:  

Een bijzonder verblijf om uw vakantie 

door te brengen, dichtbij zee en 

dichtbij het wijndistrict Bolgheri. 

Ideaal voor uitstapjes naar de 

historische steden van Toscane zoals 

Volterra en San Gimignano. Ruimte 

voor 11 + 2 personen (7 slaapkamers 

en 4 badkamers, waarvan 1 en suite.). 

Inclusief kookservice. 

 

Indeling:  

Begane grond: afdeling voor de staf 

(entrée, keuken, wasruimte). 

Eerste verdieping: entrée met 

toegang tot het terras, toegerust 

voor maaltijden buiten, eetkamer met 

open haard, zitkamer met open haard, 

leeskamer, master suite bestaande uit 

een zitkamer, een kamer met 2 

bedden, badkamer. Verder is er een 

gastentoilet op deze verdieping. 

Tweede verdieping: kamer met 2 

bedden en een 1-pers. slaapkamer 

die samen een badkamer delen 

(alleen douche), 3 kamers met 2 

bedden en een slaapkamer voor een 

kind die samen 2 badkamers delen (1 

met bad en douche en 1 met bad).  

 

Bij de huurprijs inbegrepen:  

Twee personen 4 uur per dag, 5 

dagen per week, voor ontbijtservice 

en diner en voor de schoonmaak in 

het algemeen van het huis. 

 

Facilities:  

Zwembad (omheind), TV, centrale 

verwarming, stereo, kook- en 

schoonmaakservice, WiFi. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Dichtstbijzijnde restaurant 0,5, Saline 

(winkels) 8, Ponteginori (winkels) 7, 

Pomarance (supermarkt) 9, Volterrra 

12, Cecina oprit snelweg 28, 

stranden 30 km, Bolgheri 32, Siena 

70, Pisa Airport 84. 

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 kosten voor 

verwarming. 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 

14 x 6 m en is in het algemeen 

gesproken 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 € 1.300,00. 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 
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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 te bereiken is 

 

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 vóór dat 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

  4/1 - 4/4

18/4 - 30/5

26/9 - 19/12

4/4 - 18/4

30/5 - 4/7

29/8 - 26/9

19/12 -

9/1/2021

4/7 - 29/8

Huurprijs p/w 11 + 2 3630 3900 5990

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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