Oliva Nera Sicilia B &amp; B
Soort: Bed and Breakfast
Thema: Landelijk
Plaats: Acireale (Sicilia)
Adres: via carico 209 santa maria ammalati
Huisdieren: Niet welkom
Faciliteiten: wifi,airco,restaurant
Zwembad: Ja
Afstand strand: minder dan 4.0 km.
Afstand inkopen: minder dan 2.0 km.
Prijs p/dag laag seizoen: 120.00
Prijs p/dag midden seizoen: 120.00
Prijs p/dag hoog seizoen: 130.00
Aantal slaapplaatsen: 3
Eigen parkeerplaats: Nee
Algemene omschrijving:
Casa Oliva Nera B & B, Relaxen tussen de zee en de Etna! Elegante en moderne B&B met zwembad in een
mediterraanse tuin, gelegen aan de voet van de Etna in Acireale Onze landelijke villa is gelegen onder de Etna,
tussen Acireale en St. Venerina,langs 'la Strada del Vino'. Wij verhuren 'Etna Room', een elegante 2 a 3
persoonskamer aan iedereen die rust en ruimte zoekt en wil bijkomen van hectiek en stress. Etna Room is de
enige gastenkamer die we verhuren dus u heeft exclusiviteit. De ruime kamer beschikt over airconditioning,
een wijnbar, gratis wifi, flatscreen en thee en koffiefaciliteiten. Tevens heeft u een lounge terras ter beschikking
met uitzicht op het zwembad en de olijfbomen. Begin de dag met een heerlijk Sicilaans ontbijt in de tuin. In
hoog zomer is dat een heerlijk broodje ijs. Dan zonnen, lezen of luieren in de hangmat, een duik in het
zwembad, een uitje in de omgeving bijvoorbeeld Taormina, de authentieke vissersdorpjes of het bezoeken van
de Etna, hoogtepunt van uw vakantie! Dan een aperitiefje bij het zwembad en een een lekkere verse pasta door
de Siciliaanse kok met liefde voor u klaargemaakt..kortom Viva La Dolce Vita! Vakantie in de natuur, weg van
de massa, in privtuin (2800m2) met zwembad..lekker even weg van alles! En met een NL gids en Siciliaanse kok
aan uw zij...! U kunt in Etna Room overnachten vanaf 2 nachten. Op de slaapbank is er plaats voor een 3e
volwassene of 1 kind ( kidsproof vanaf 4 jaar). Vanaf Catania airport bent u binnen een half uurtje bij Casa Oliva
Nera. Wij voorzien u natuurlijk van tips en de geheimen van het eiland! Mocht u vragen hebben dan horen we
graag. Arrivederci! Saluti, Davide en Henriette

Gegevens van de aanbieder:
Naam: Sig.ra Van der burg Henriette
Adres: Via Carico 209 95024 Acireale
Telefoon: 0039095886423
Website: http://www.olivanerasicilia.com
Gesproken talen: IT,EN,FR,NL
Foto's van de accommodatie
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Bedrijfsnaam: N.v.t.
Mobiel: 00393472469880
E-mail: olivanerasicilia@gmail.com
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