
Apartmánová rodinná usedlost

na vyžádání

Cena zahrnuje:
 ubytování na uvedený počet nocí
 plné využití apartmánu
 venkovní posezení
 bazén
 připojení k internetu
 pojištění CK proti úpadku



Kamenná usedlost s komfortně vybavenými apartmány a vlastní
produkcí vína Chianti a olivového oleje.

Jedná se o rodinnou, ekologicky a sportovně zaměřenou usedlost,
která se nachází v srdci Chianti – na půli cesty mezi Florencií a
Sienou.

Strategická pozice umožňuje snadnou dosažitelnost všech významných
památkových měst. Jedná se o izolovaný komplex kamenných staveb, jejichž
původ sahá do dalekého 14. století, obklopený vinicemi a olivovými háji, s vlastní
produkcí vína a panenského olivového oleje.

Jedna ze staveb areálu – panský statek – byl ve své době domovem významného
renesančního básníka Giovanni Boccaccio!

Agroturismus má k dispozici 6 apartmánů:

Apartmán 1  – kapacita: 4+2 pax, rozloha: 94 m2. Dvoupodlažní a největší apartmán.
Prostorný obývací pokoj s kuchyňských a jídelním koutem a krbem v přízemí. V prvním patře
2x ložnice s manželskou postelí, každá s vlastní koupelnou. Možnost přistýlky –
rozkládatelná pohovka pro 1 osobu v jedné z ložnic, které jsou dostatečně velké, že
umožňují druhou přistýlku. Venkovní posezení ke stolováni.

Apartmán 2  – kapacita: 4+2 pax, rozloha: 76 m2. Dvoupodlažní apartmán. Prostorný
obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, krbem a rozkládatelnou pohovkou pro 2
osoby v přízemí. V prvním patře 2x ložnice s manželskou postelí, každá s vlastní koupelnou.
Venkovní posezení ke stolováni.

Apartmán 3 – kapacita: 4+1 pax, rozloha: 68 m2. Nachází se v prvním patře hlavní budovy.
Prostorný obývací pokoj s krbem, kuchyně s jídelním koutem; 2x ložnice s manželskou
postelí, každá s vlastní koupelnou. Možnost přistýlky – rozkládatelné křeslo pro 1 osobu.
Venkovní posezení ke stolováni.

Apartmán 4– kapacita: 2+2 pax, rozloha: 43 m2. Malý, romantický apartmán se nachází v
přízemí hlavní budovy. Obývací pokoj s krbem a rozkládatelnou pohovkou pro 2 osoby,
jídelna s kuchyňským koutem. 1x ložnice s manželskou postelí a koupelnou. Venkovní
posezení ke stolováni.

Apartmán 5 – kapacita: 2+2 pax, rozloha: 66 m2. Nachází se v prostorách bývalého seníku.
V přízemí obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, krbem a rozkládatelnou pohovkou
pro 2 osoby; koupelna. V mezipatře otevřená ložnice s manželskou postelí. Venkovní
posezení ke stolováni.



Apartmán 6  – kapacita: 2+2 pax, rozloha: 66 m2. Dvoupodlažní apartmán. Nachází se v
prostorách bývalého seníku. V přízemí obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem,
krbem a rozkládatelnou pohovkou pro 2 osoby; 1x koupelna. V prvním patře 1x ložnice s
manželskou postelí. Venkovní posezení ke stolováni.

Apartmán 7  – celková kapacita: 10+1 pax. Rekonstrukcí historické seníku ze 14. stol.
vznikla samostatná vila, která sestává: obývací pokoj s kuchyní, 2x ložnice s manželskou
postelí (každá pro 2 pax), 1x ložnice se dvěma manželskými postelemi (pro 4 pax), 1x
dvoulůžkový pokoj. Možnost přistýlky v jedné z ložnic. Každá ložnice má svou vlastní
koupelnu. Vlastní venkovní prostor k posezení a relaxu. V prostorách vily, v 1. patře, další
obývací pokoj s kuchyňkou a mini tělocvična, které jsou společné pro všechny návštěvníky
agroturismu. Celková rozloha: 150 m2, z toho 50 m2 obývací pokoj s kuchyní, 25 m2 pokoj
pro 4 pax, 16 m2 každý pokoj pro 2 pax.

Veškeré apartmány jsou zařízeny v rustikálním toskánském stylu, avšak vzdušně a
s velkým citem pro místní tradice a eleganci.

Při citlivé renovaci byly zachovány typické prvky toskánské architektury jako jsou
kamenné zdi, terakotové podlahy a dřevěné stropy.

Součástí zařízení je plně vybavená kuchyně elektrickými spotřebiči včetně
mikrovlnné trouby a nádobí; TV, satelit, telefon, trezor, vlastní vytápění,
klimatizace, lůžkoviny a ručníky.

Klientům jsou k dispozici následující služby:

– zahrada a terasa s lehátky pro slunění a relax

– bazén desinfikovaný solí (ekologicky: bez použití chloru)

– tenisové kurty, fotbalové hřiště, stolní tenis, stolní fotbal

– trampolína, volejbalové hřiště, malé fitness

– připojení k internetu jak v apartmánech, tak venku



– prádelna k vlastnímu použití klientů

– sítě proti hmyzu v oknech pro ekologicky smýšlející klienty

– prohlídky vinných sklepů

– degustace vína a olivového oleje

– prodej vína Chianti a olivového oleje

– možnost účastnit se vinobraní a sklizně oliv

– možnost společných večeří s hudbou a karaoke

– půjčovna kol (poplatek EUR 8,00 na kolo a den)

Vila – společenské prostory k pronájmu: 

Sympatičtí majitelé usedlosti nabízí svým klientům kvalitní domácí toskánskou
večeři s menu o 4 chodech, připravenou z čerstvých surovin, podávanou v
luxusních, typicky toskánských prostorách, které jsou vybaveny kulečníkovým
sálem, hudební aparaturou, karaoke a krbem, s kapacitou 15 osob. Večeře je na
objednávku pro minimální počet 8 osob. Jedinečné prostory jsou vhodné pro
soukromé večeře skupin, které nechtějí být rušeny a po večeři chtějí využít prostory
k vlastní zábavě.

Vzdálenosti:

Nejbližší obchod, bar, banka, pošta – 1 km, větší supermarket – 5 km.

Projížďky na koních, sportovní rybaření – 4 km; vyhlídkové lety vzducholodí – 5 km.



Barberino Val d’Elsa – 7 km; Certaldo – 11 km; San Gimignano – 22
km; Monteriggioni – 28 km; Florencie– 33 km; Siena – 42 km; Volterra – 44
km; Pisa – 75 km.

Agroturistická usedlost napomáhá ekologii využíváním obnovitelných zdrojů;
energetickou samostatnost zajišťuje instalace fotovoltaických panelů, vytápění:
kotel spalující dřevěnou štěpku.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

Cenu za pronájem vily Vám rádi zpracujeme na vyžádání dle Vašich požadavků.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz
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