B&amp;B Villa Lavanda
Soort: Bed and Breakfast
Thema: Karakteristiek
Plaats: Noci (Puglia)
Adres: S.P. 116 Noci per Castellaneta 102/A
Huisdieren: Niet welkom
Faciliteiten: wifi,airco,bar,wasmachine
Zwembad: Nee
Afstand strand: meer dan 5.0 km.
Afstand inkopen: meer dan 5.0 km.
Prijs p/dag laag seizoen: 85.00
Prijs p/dag midden seizoen: 95.00
Prijs p/dag hoog seizoen: 95.00
Aantal slaapplaatsen: 7
Eigen parkeerplaats: Ja
Algemene omschrijving:
Villa Lavanda biedt je een verblijf in een rustige omgeving op 8,6 km. afstand van Noci. Hier kun je 's-avonds
luisteren naar de uilen en vleermuisjes die op jacht gaan en zien hoe schitterend mooi hier de sterrenhemel is.
Gedurende de dag zie je de hagedissen zonnebaden en als je vroeg opstaat kun je de vos tegenkomen met haar
jongen. Ze wonen in het bos rond de antieke graanmolen. Daar woont ook de Hop die je vaak hoort roepen en
af en toe heb je het geluk dat hij rond Villa Lavanda komt foerageren. Onze GASTENAPP: hierin vind je niet
alleen alle gegevens nodig voor je verblijf bij ons, maar ook over bezienswaardigheden, activiteiten,
aanbevolen restaurantjes in de regio, nummers ingeval van nood, een link voor autohuur met korting etc. De
app is gratis en brengt je van de luchthaven of andere plaats naar ons (terug), maar ook naar alle aanbevolen
adressen en dit ook offline. Met onze app haal je beslist meer uit je vakantie in Puglia! Villa Lavanda en de
gastenkamers zijn met zorg ingericht met oog voor detail en veel originele kunst en de gastenkamers hebben
het privebruik van een badkamer. Er is airconditioning en voor wie dit liever heeft een ventilator. De
gastenkamers liggen op de eerste verdieping en deze is te bereiken via een gemakkelijke brede trap.
Inbegrepen zijn gratis bed- en bad linnen en een dagelijkse schoonmaak van de kamer en badkamer. Op de
kamers is er geen TV, maar we hebben een gastenlounge met NL TV, met koffie- en theefaciliteiten,
koelkast/DHZ bar en toeristische informatie en boekenbank. De Villa is omgeven door 3 veranda's waar het
goed luieren en zonnen is met zicht op de prachtige tuinen. Op de overdekte veranda wordt meestal het
uitgebreide en gevarieerde ontbijt (inbegrepen) opgediend. Ons ontbijt is iedere dag anders met kaas, eieren,
vleeswaren, yoghurt, fruit. Niet alleen een zoet Italiaans ontbijt dus. Door de centrale ligging is Villa Lavanda
een uitstekend uitgangspunt voor het verkennen van zowel de Ionische kust (23 km.) als de Adriatische Kust (37
km.) en een groot deel van Puglia. Alberobello met haar Trulli op 17 km. en ook Matera in Basilicata op maar 45
minuten rijden. Verder Bari, Taranto, Monooli, Martina Franca, Itrie Vallei, Cisternino, Ostuni, Castellana
Grotte, Putignano, Gioia del Colle, etc. Nieuw in de omgeving: Riksja's in Polignano a Mare en Lecce, tochten
over de Adriatische Zee met groot houten zeiljacht, dolfijnen spotten vanuit Taranto, tocht per Ape in Ostuni.
Naar het vliegveld rij je in 50 minuten en naar de Autostrada in 15 minuten. Een route van- en naar het vliegveld
is beschikbaar in het Nederlands en Engels en binnenkort ook in het Italiaans. De eigenaren zijn Nederlanders
die al sinds 1997 in Puglia wonen en tevens Engels, Italiaans, Duits en wat Frans spreken en je graag meer
zullen vertellen over deze unieke streek met zijn Trulli en droogstenen muren. Tevens hebben wij een handig
pugliaboek gemaakt in het Nederlands en in het Engels met de mooiste plaatsen, de beste stranden en de
lekkerste restaurantjes en de routes er naar toe. Deze bevat echt alle informatie over de streek die je nodig
hebt. Je hoeft zelf niets meer uit te zoeken en krijgt het beste van Puglia te zien. In en rond Villa Lavanda gratis
Wi-Fi en gratis parkeren op eigen terrein. Er zijn 4 fietsen te huur en er zijn enkele wandel- en fietsroutes.
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Inbegrepen is ook het gebruik van ochtendjassen, slippers en een fn, alsmede het gebruik van een handige
mand met picknickbenodigdheden w.o. een plaid, strandlakens en strandtas. Ook vouwstoeltjes en een
strandparasol kunnen gebruikt worden. Bij een verblijf van tenminste 7 nachten krijg je 10% korting over de
gehele duur en voor vroegboekers hebben we arrangementen met allerlei gratis extra's en opties. 100 m. van
Villa Lavanda bevindt zich een Agriturismo waar men de traditionele Pugliese gerechten kan eten. Ze zijn
geopend voor de uitgebreide zondagse lunch en enkele avonden per week.

Gegevens van de aanbieder:
Naam: Sig.ra Stolk Jenny
Bedrijfsnaam: Jenny stolk
Adres: S.P. 116 Noci per Castellaneta 102/A 70015 Noci
Telefoon: 00390804949904
Mobiel: 00393356947038
Website: http://www.villalavanda.nl
E-mail: villalavanda@tiscali.it
Gesproken talen: IT,EN,FR,DE,NL
Foto's van de accommodatie
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