Johanna Noyon - Pian del Nasso (Liguria-Savona) 4 case di lusso con
piscina
Soort: Rustiek
Thema: Karakteristiek
Plaats: Piana Crixia (Liguria)
Adres: Pian del Nasso, 1
Huisdieren: Welkom
Faciliteiten: wifi,kinderbed
Zwembad: Ja
Afstand strand: meer dan 5.0 km.
Afstand inkopen: minder dan 4.0 km.
Prijs p/week laag seizoen: 480.00
Prijs p/week midden seizoen: 550.00
Prijs p/week hoog seizoen: 620.00
Aantal slaapplaatsen: 21
Kosten eindschoonmaak: 60.00
Eigen parkeerplaats: Ja
Algemene omschrijving:
Op 35 km van de Middellandse zee, 4 luxe vakantiehuizen te huur met prive zwembad! Landgoed Pian del
Nasso (7 ha), in Liguria op de grens met Piemonte, met prive zwembad, ligt in een rustige vallei op 4 km afstand
van het dorp Piana Crixia en grenst aan een regionaal natuurpark met waterstroompjes, terwijl de heuvels
rondom ongeveer 600 m hoog zijn en op 35 km van Savona aan de Bloemen Riviera. De stilte, de rust en de
natuur waarborgen een prettig verblijf voor de natuurliefhebber. In Piana Crixia zijn, behalve verschillende
heerlijk restaurantjes, zowel levensmiddelenwinkels, een postkantoor als een apotheek. Wij verhuren vier
huizen, ieder met eigen ingang en parking, een volledig ingerichte keuken (magnetron, toastrooster,
nederlands koffie-apparaat, oven in Cascina en Mulino, en in Mulino ook een afwasmachine), satelliet-tv en
dvd, wi fi internet, centrale verwarming en veel eigen plek buiten met tuinmeubelen. Erg veel privacy: in en
rondom Rustico en Mulino zelfs geschikt voor naturisten. Huisdieren in overleg toegestaan. We kunnen zorgen
voor - van tevoren opgegeven - boodschappen (brood, boter, enz.) bij aankomst. Voor al onze gasten is er een
verwarmd zwembad van 12 x 5 m. Het is 1,40 m diep (geen toezicht!). ***CASCINA (2-6 pers.): in ons woonhuis,
bevindt zich op de eerste verdieping en omvat de woonkeuken/zitkamer, een badkamer (douche, wc, bidet en
2 wastafels) en een tweepersoons slaapkamer. In de woonkeuken staat een divanbed met een onderschuifbed
voor twee extra slaapplaatsen. Indien gewenst kan er een extra tweepersoons slaapkamer met eigen
badkamer bij gehuurd worden (begane grond; eigen ingang). ***RUSTICO (2-7 pers.): staat op ca. 75 meter van
ons woonhuis en kijkt over ons heen de vallei in; er is dus veel privacy, ook geschikt coor naturisme. Gezellig
ingerichte keuken met eethoek en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden op de begane grond, beide
met openslaande deuren naar buiten. Via een trap buitenom komt men boven in 2 met elkaar verbonden
kamers: de zitkamer met tv en daarachter de tweepersoons-slaapkamer (groot bed) De badkamer, ook
buitenom en op de begane grond, heeft een douche, wc, bidet (heel Italiaans!) en wastafel. Bovendien is er op
ca. 20 m afstand een houten huisje waar nog 3 eenpersoonsbedden staan; alleen in de zomer te gebruiken,
want niet verwarmd. ***BORGO (2 pers.): op 5 km afstand van ons huis, is een romantische huisje voor twee in
de antieke burgt van Piana Crixia en beschikt over een eigen parkeerplaats (achter het huisje), een
achtertuintje met panoramisch uitzicht, een voortuintje en het huisje zelf heeft een balkon met meubels voor
de laatste avondzon. Er is een slaapkamer (tv) en badkamer op de begane grond en op de eerste verdieping
een zitkamer (tv) en een keukentje. Het geheel is smaakvol en volledig ingericht. De borgo heeft centrale
(vloer)verwarming. ***MULINO (2-6 pers.): op ca. 100 m van ons huis, is een volledig gerestaureerde
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watermolen uit 1750. Een bijzonder huis dat moeilijk te beschrijven valt. Beneden: grote woonkeuken,
overdekt terras, het molengedeelte met een eenpersoons-bed en de badkamer. Boven: de zitkamer (vide) met
een tweepersoons-divanbed en de tweepersoons-slaapkamer; ook boven een terras. Prijzen zijn afhankelijk
van het seizoen. Cascina (2-6 pers.): 70-80-100 euro/dag voor 2 personen (in 1 groot bed) + 50 euro/week voor
eind-schoonmaak; lakens, thee- en handdoeken inbegrepen. Extra slaalkamer (1 groot bed): 20 euro/dag. Voor
elke persoon extra rekenen we 10-15 euro per dag. Borgo: 60-70-80 euro/dag voor 2 personen (in 1 groot bed)
Rustico en Cascina 60-70-80 euro/dag voor 2 personen (in 1 groot bed) Mulino: 110-140-170 euro/dag voor 2
personen (in 1 groot bed) + 60 euro/week per week voor lakens, thee- en handdoeken en de eindschoonmaak
en zwembad. Voor elke persoon extra rekenen we 10-15 euro per dag. Uw HOND mag GRATIS mee! We kunnen
zorgen voor - van tevoren opgegeven - boodschappen (brood, boter, enz.) bij aankomst.

Gegevens van de aanbieder:
Naam: Sig.ra Noyon Johanna
Adres: Pian del nasso, 1 17058 Piana Crixia
Telefoon: 00390195704005
Website: http://www.verhuur.jnoyon.com
Gesproken talen: IT,EN,FR,DE,NL
Foto's van de accommodatie
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Bedrijfsnaam: Johanna noyon - pian del nasso
Mobiel:
E-mail: johanna.noyon@alice.it
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