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De Appartementen 
Twee slaapkamer appartement Menta met 2 bedden (begane grond / eerste verdieping / tweede verdieping) 
- De twee-kamer-appartement Menta, Max. twee personen, ongeveer 35 vierkante meter, bevindt zich op drie niveaus. Op de 
begane grond woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer met toilet en douche. Toegang tot een privé balkon of 
tuin. 
 
Twee slaapkamer appartement met 2 bedden Camomilla (begane grond / eerste verdieping / tweede 
verdieping) 
- De twee-kamer-appartement Camomilla, Max. twee personen, ongeveer 35 vierkante meter, bevindt zich op drie niveaus. Op 
de begane grond woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer met toilet en douche. Toegang tot een prive balkon 
of tuin. 
 
Twee slaapkamer appartement met 2 bedden Geranio (begane grond / eerste verdieping) 
- De twee-kamer-appartement Geranio, Max. twee mensen, ongeveer 37 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Op 
de begane grond woonkamer met open keuken. 1ste verdieping: tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en 
douche. Toegang tot een prive balkon of tuin. 
 
Twee slaapkamer appartement Edera met 2 / 4 bedden 
- De twee-kamer-appartement Edera, Max. vier personen, ongeveer 51 m² groot, is in wezen een klein onafhankelijk huis op 
twee verdiepingen. De begane grond bestaat uit een woonkamer met kitchenette en slaapbank voor twee personen. Op de 
eerste verdieping zijn een tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. Toegang tot de eigen tuin ruimte 
en naar de veranda. 
 
Twee slaapkamer appartement Aglio met 2 / 4 bedden (begane grond) 
- De twee-kamer-appartement Aglio, Max. vier mensen, ongeveer 33 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamers (twin op aanvraag) en een badkamer met 
toilet en douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. 
 
Twee slaapkamer appartement Cipolla, 2 / 4 bedden (begane grond) 
- De twee-kamer-appartement Cipolla, Max. vier mensen, ongeveer 37 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en 
douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. 
 
Twee slaapkamer appartement Primula met 2 / 4 bedden (begane grond / eerste verdieping) 
- De twee-kamer-appartement Primula, Max. vier mensen, ongeveer 38 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Op 
de begane grond woonkamer met open keuken. Op de eerste verdieping: tweepersoons slaapkamer en een badkamer met 
toilet en douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. 
 
Twee slaapkamer appartement Lavanda met 2 / 4 bedden (begane grond) 
- De twee-kamer-appartement Lavanda, Max. vier personen, 40 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en 
douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. 
 
 
 
 



Twee slaapkamer appartement Mughetto met 2 / 4 bedden (begane grond / eerste verdieping) 
- De twee-kamer-appartement Mughetto, Max. vier personen, ongeveer 40 vierkante meter, verdeeld over twee 
verdiepingen. Op de begane grond woonkamer met open keuken. 1ste verdieping:  tweepersoons slaapkamer en een badkamer 
met toilet en douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. 
 
Twee slaapkamer appartement met Iris 2 / 4 bedden (begane grond) 
- De twee-kamer-appartement Iris, Max. vier mensen, ongeveer 41 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamers (twin op aanvraag) en een badkamer met 
toilet en douche. Dit appartement is voor gehandicapten toegankelijk en beschikt over een verharde buitenruimte met tafel en 
stoelen. 
 
Twee slaapkamer appartement Giacinto met 2 / 4 bedden (1e etage) 
- De twee-kamer-appartement Giacinto, Max. vier mensen, ongeveer 41 m², gelegen op de 1ste Floor. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. 
 
Twee slaapkamer appartement Rucola met 2 / 4 bedden (begane grond) 
- De twee-kamer-appartement Rucola, Max. vier mensen, ongeveer 44 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. Dit 
appartement is voor gehandicapten toegankelijk. 
 
Twee slaapkamer appartement Panze met 4 bedden (1e etage)  
- De twee-kamer-appartement Panze, Max. vier mensen, ongeveer 48 m², gelegen op de 1ste verdieping. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en twee tweepersoons slaapkamers en een badkamer met toilet en douche. 
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Camelia (1e verdieping)  
- De drie-kamer-appartement Camelia, Max. vier mensen, ongeveer 57 m², gelegen op de 1ste verdieping. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette, dubbele en dubbele slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. Het appartement heeft  
eigen tafel en stoelen voor de deur.  
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Calla (begane grond) 
- De drie-kamer-appartement Calla, Max. vier mensen, ongeveer 59 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette, dubbele en dubbele slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. Toegang tot privétuintje. 
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Girasole (verhoogde begane grond) 
- De drie-kamer-appartement Girasole, Max. vier mensen, ongeveer 49 m², gelegen op de verhoogde begane grond (5 stappen 
naar de ingang). Het bestaat uit een woonkamer met kitchenette, twee dubbele slaapkamers, beide met badkamer met douche 
en toilet. De toegang tot de veranda. 
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Tulipano (1e verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Tulipano, Max. vier mensen, ongeveer 49 m², gelegen op de 1ste verdieping. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette, twee dubbele slaapkamers, beide met badkamer met douche en toilet. De toegang tot de veranda.  
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Biancospino (1e verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Biancospino, Max. vier mensen, ongeveer 63 m², gelegen op de 1ste verdieping. Het bestaat uit 
woonkamer, tweepersoons-en twee slaapkamers, twee badkamers met toilet en douche. Toegang tot een privé balkon of klein 
terras op de begane grond. 
 
Drie-kamer appartement met vier bedden Viola (eerste verdieping / tweede verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Viola, Max. vier personen, 70 m², verdeeld over twee verdiepingen. 1ste Verdieping, bereikbaar 
via een buitentrap, is de woonkamer met kitchenette, slaapkamer en badkamer met toilet en douche. 2de Verdieping een extra 
tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en douche. Toegang tot de eigen tuin de ruimte. Het appartement heeft 
een prachtig uitzicht. 
 
Drie slaapkamer appartement met Melissa 4 / 6 bedden (1e etage) 
- De drie-kamer-appartement Melissa, Max. zes mensen, ongeveer 55 m², gelegen op de 1ste verdieping. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, twee dubbele bedden (twin op aanvraag) met ensuite badkamer met 
toilet en douche. Bij de ingang een terras.  
 
Drie slaapkamer appartement Prezzemolo met 4 / 6 bedden (eerste verdieping / tweede verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Prezzemolo, Max. zes mensen, ongeveer 67 m² groot, strekt zich uit over twee verdiepingen. In 
de eerste zijn woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet 
en douche en een terras. In de tweede Verdieping zijn twee kamers (twin op aanvraag), badkamer met toilet en 
douche. Toegang tot het dakterras. 
 
 
 
Drie-kamer appartement Anemone met 4 / 6 bedden (1e verdieping / 2e verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Anemone, Max. zes mensen, ongeveer 63 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. In 
de eerste Verdieping, bereikbaar met een interieur trap, zijn woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, een 
badkamer met toilet en douche. In de tweede Verdieping zijn twee tweepersoons slaapkamers en twee badkamers met toilet en 
douche. 
 



Drie slaapkamer appartement Rosa met 4 / 6 bedden (eerste verdieping / tweede verdieping) 
- De drie-kamer-appartement Rosa, Max. zes mensen, ongeveer 67 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. 1ste 
Verdieping, bereikbaar via een trap, zijn woonkamer met kitchenette en tweepersoons slaapbank, een badkamer met toilet en 
douche. 2de verdieping: een tweepersoonsbed en een met twee slaapkamers en twee badkamers met toilet en douche. 
 
Vier-kamer appartement met 6 bedden Begonia (begane grond / eerste verdieping / tweede verdieping) 
- De vier-kamer-appartement Begonia, Max. zes personen, 85 m², gelegen op drie niveaus. Op de begane grond een 
woonkamer met kitchenette zijn, slaapkamer en badkamer met toilet en douche. 1ste Verdieping: twee kamers (twin op 
aanvraag) en een badkamer met toilet en douche. 2de Verdieping: twee kamers en een badkamer met toilet en 
douche. Toegang tot een privé balkon of tuin. 
 
Vier-kamer appartement met 6 bedden Timo (begane grond) 
- De vier-kamer-appartement Timo, Max. zes mensen, ongeveer 87 groot, is gelegen op de begane grond. Het bestaat uit een 
woonkamer met kitchenette, twee slaapkamers, een tweepersoonskamer en drie badkamers met douche en toilet. Toegang tot 
de eigen tuin. 
 
Vier-kamer appartement Papavero met 6 / 8 bedden (begane grond) 
- De vier-kamer-appartement Papavero, Max. zes mensen, ongeveer 74 m², gelegen op de begane grond. Het bestaat uit 
woonkamer, keuken en tweepersoons slaapbank, twee dubbele en een met twee slaapkamers en twee badkamers met toilet en 
douche. 
  

 

!Disclaimer: Wij doen ons best de omschrijvingen zo accuraat mogelijk te doen. Hoewel onze medewerkers respectievelijk 
vertegenwoordigers ter plaatse alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid 
dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of 
prijzen van de door Selecxyz aangeboden accommodaties binden Selecxyz niet.  
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