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Umbrië Casa San Carlo
Casa San Carlo is de ideale uitvalbasis voor iedereen
die van Umbrië én Toscane wil genieten. De imposante
villa ligt zeer gunstig op de grens tussen beide regio’s,
waardoor steden als Orvieto, Perugia, Assisi en Arezzo
maar ook Montepulciano en Cortona makkelijk
bereikbaar zijn. Het huis heeft rondom prachtig uitzicht
over de glooiende heuvels en omliggende dorpen.
De eigenaren van Casa san Carlo, Torben en Klaartje
Heerze en hun dochtertje Giulia, leggen de gasten graag
in de watten en zorgen ervoor dat u zich al snel ‘thuis’
voelt. Gastvrij en flexibel staan zij altijd voor u klaar met
tips voor leuke dagtochtjes of restaurantjes in de buurt,
een goede lokale wijn uit de bar in de woonkamer of een
uitgebreid ontbijt.
Casa San Carlo staat garant voor een zorgeloze
vakantie; de appartementen zijn zeer ruim en volledig
uitgerust met goede bedden en lekkere douches, de tuin
met het grote overdekte terras nodigt uit om heerlijk te
luieren en het zwembad biedt de hoognodige verkoeling
op warme dagen.
Twee keer per week koken Torben en Klaartje
een heerlijk menù del giorno voor hun gasten, en op
woensdagavond is het pizza-avond: iedereen mag zijn
eigen pizza samenstellen en bakken in de houtoven. Een
feest voor groot en klein!

Tip

Baden zoals de Romeinen
dat deden: bezoek de thermale
baden van San Casciano
dei Bagni voor ultieme
ontspanning!

Accommodatie: zeven appartementen (2 - 6 pers.). Prijs per appartement: vanaf € 375,- tot € 850,- p. w. Speciaal
arrangement: de villa is te huur voor groepen. Ontbijt: ja. lunch: op aanvraag. diner: 3 keer p. w., Open:
hele jaar. Faciliteiten: internet, schotelantenne, dvd, wasmachine, oppas op aanvraag, wijnproeverij, BBQ,
kinderstoelen, babybedjes, verkoop olijfolie, pizzaoven. Huisdieren: niet toegestaan. Zwembad: ja (14 x 8 m)
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