Casa San Carlo

umbrië

Casa San Carlo is het ideale vakantieadres
voor gasten die wil genieten van de prachtige
cultuur en natuur van Umbrië: het Groene Hart
van Italië. Het huis ligt op 450 meter hoogte op
de grens van Umbrië met Toscane. Hierdoor is er
een prachtig uitzicht over de glooiende heuvels
en omliggende dorpen. Casa San Carlo heeft zes
ruime appartementen en een vrijstaande studio.
Daarmee biedt Casa San Carlo individuele gasten
maar ook groepen vrienden of families alle ruimte
die nodig is.
Casa San Carlo staat garant voor een zorgeloze
vakantie. De appartementen zijn comfortabel en
volledig uitgerust. Het zwembad en de portico
bieden verkoeling op warme dagen.
De Nederlandse eigenaren Torben en Klaartje
Heerze en hun dochtertje Giulia leggen gasten
graag in de watten met een heerlijk ontbijt, een
drankje bij het zwembad of, als u ‘s avonds zelf
geen zin heeft om te koken, een menù del giorno.
Bovenop de heuvel ligt het dorpje Monteleone
d’Orvieto. Hier zijn twee supermarkten en diverse
restaurantjes. Op tien minuten afstand ligt
het gezellige stadje Città della Pieve met leuke
terrasjes en restaurants, mooie kerken en allerlei
winkels. Het huis is met de auto makkelijk
bereikbaar via de A1. Aanvliegsteden zijn Florence
en Rome. Beroemde steden als Perugia, Orvieto, Assisi, Cortona en Montepulciano liggen in de buurt.

Accommodatie

zeven

appartementen,

geschikt voor twee tot zes personen. Ook
verhuur van de gehele villa (achttien tot
achtentwintig personen) is mogelijk Prijs per
appartement vanaf € 375,- tot € 850,- per week,
per appartement (afhankelijk van grootte en
seizoen) Prijzen voor huur gehele villa vanaf
€ 245,- per persoon, per week (logies en ontbijt)
Open het hele jaar Faciliteiten draadloos
internet

(WLAN-aansluiting),

wasmachine,

satelliettelevisie, verkoop olijfolie, tuin- en
zwembadmeubilair en een speelveldje voor
kinderen (met tipi!) Ontbijt/lunch/dinermogelijkheden Iedere dag uitgebreid ontbijt;
Maandag- en vrijdagavond: driegangen Menù
del Giorno. Woensdagavond: Maak je eigen
pizza in de aanwezige houtoven! Huisdieren
worden niet toegelaten Zwembad Gelegen in
lager, afgesloten gedeelte van de tuin, Met
ondiep (aflopend) gedeelte voor kinderen

Monteleone d’Orvieto
Umbrië
Telefoon 00 39 07 638 342 91, 00 39 34 811 655 93
(mobile) en 00 39 34 811 655 94 (mobile)
info@casasancarlo.com
www.casasancarlo.com

