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Elk appartement heeft een gezellig panoramisch terras -balkon of tuin- met een 
pergola, tafel met stoelen en twee longue chaisse stoelen. Met elkaar al fresco 
ontbijten en dineren, glaasje wijn drinken en ontspannen de dag eindigen met 
een vuurrode Toscaanse zonsondergang.  
 
 

 

Frantoio, Mulino, Fienile, Aiu en Tinai zijn de landhuizen waarin de onderstaande 
vakantiewoningen zich bevinden.  
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Casa Aiu - 2 kamerappartement  nr. 6 - 2 personen. 

Op de 1e verdieping ( 35m2). Indeling: woonkamer/keuken en een 
tweepersoons slaapkamer, badkamer met douche. Eigen panoramisch terras met 
parasol en tuinmeubelen. 

Casa Aiu - 2 kamerappartement   nr. 7 - 3 personen. 

Op de begane grond (35m2). Indeling: woonkamer/keuken, tweepersoons 
slaapkamer en een 1 persoonsslaapkamer aangrenzend. Eigen tuin met overdekt 
terras en tuinmeubelen. 

Casa Aiu - 2 kamerappartement     nr. 9 - 2 personen. 

Op de 1e verdieping (38m2). Indeling: woonkamer/keuken (vaatwasser). Op de 
2e verdieping de tweepersoons slaapkamer, badkamer met douche en in een 
separate ruimte, grenzend aan de badkamer een soort tweede badkamer met 
speciaal hydromassage-ligbad prachtig in marmer verwerkt. Panoramisch terras 
met parasol en tuinmeubelen. 

Casa Aiu - 2 kamerappartement   .  nr. 10 - 3 personen. 

Op de 1e en 2e  verdieping (46m2). Indeling 1e verdieping: woonkamer/keuken 
(vaatwasser). Terras met panoramisch uitzicht en zitje. 

Op de 2e verdieping: tweepersoons slaapkamer met tweede terras, met 
ligstoelen en parasol. Aangrenzend een ruimte waar een loungebank/sofa staat. 
Dit is tevens de slaapruimte voor een derde en 4e persoon. Badkamer en 
douche. En in een separate ruimte, een tweede badkamer met speciaal 
hydromassage-ligbad, prachtig in marmer verwerkt. 

Casa Fienile-2 kamerappartement: 11,12,13,14,15 en 16 -  2 personen. 

Op de begane grond (11 en 14 ) (35m2). Indeling: woonkamer/keuken, 1 
tweepersoons slaapkamer,  badkamer met douche. Eigen tuin met overdekt 
terras en tuinmeubelen. 

Op de 1e verdieping  (15 en16 ) (35m2). Indeling: woonkamer/keuken  1 
tweepersoons slaapkamer en 1 badkamer met douche. Panoramisch terras met 
parasol en tuinmeubelen. 

Casa Fienile  -  2 kamerappartement   .  nr. 12 -  2+1 personen. 

Op de begane grond (36m2). Indeling: woonkamer/keuken  met bedbank voor 1 
persoon, 1 tweepersoons slaapkamer en 1 badkamer met douche. Eigen tuin met 
overdekt terras en tuinmeubelen. 

 



 Casa Fienile  -  3 kamerappartement   . nr. 13 - 4 personen.  

Op de begane grond (43m2).  Indeling: woonkamer/keuken, 1 tweepersoons 
slaapkamer en 1 slaapkamer met prachtig stapelbed ( matraslengte 1.90 cm), 
badkamer met douche. Eigen tuin met overdekt terras en tuinmeubelen. 

Casa Mulino  -  3 kamerappartement   . nr. 17 - 4+1 personen.  

Op de begane grond (44m2).  Indeling: woonkamer/keuken met 1 bedbank voor 
1 persoon, 1 tweepersoons slaapkamer en 1 slaapkamer met prachtig stapelbed 
( matraslengte 1.90 cm), badkamer met douche. Eigen tuin met overdekt terras 
en tuinmeubelen. 

Casa Mulino  -  3 kamerappartement   . nr. 18 - 4+1 personen. 

Op de begane grond (43m2). Indeling: woonkamer/keuken met 1 bedbank voor 
1 persoon, 1 tweepersoons slaapkamer, 1 slaapkamer met prachtig stapelbed ( 
matraslengte 1.90 cm), badkamer met douche. 

Eigen tuin met overdekt terras en tuinmeubelen. 

Casa Mulino  -  3 kamerappartement   . nr. 19 -  3+2 personen. 

Op de begane grond (42m2). Indeling: woonkamer/keuken met 1 bedbank voor 
2 personen, 1 tweepersoons slaapkamer en een 1 persoons slaapkamer. 
Badkamer met douche. Indien u gebruik gaat maken van de bedbank is de 
leefruimte in de woonkamer/keuken klein. Eigen tuin met overdekt terras en 
tuinmeubelen. 

Casa Mulino  -  2 kamerappartement   . nr. 20   -  2+2 personen. 

Op de 1e verdieping  (34m2). Indeling: woonkamer/keuken met bedbank voor 2 
personen,  1 tweepersoons slaapkamer, badkamer met douche. Panoramisch 
terras met parasol en tuinmeubelen. 

Casa Mulino  -  2 kamerappartement   . nr. 21   -  2+1 personen. 

Op de 1e verdieping  (34m2). Indeling: woonkamer/keuken met bedbank voor 1 
persoon,  1 tweepersoons slaapkamer, badkamer met douche. Panoramisch 
terras met parasol en tuinmeubelen. 

Casa Frantoio  -  3 kamerappartement   . nr. 22 t/m 26 -  4 personen. 

Op de begane grond (43m2). Indeling: woonkamer/keuken,1 tweepersoons 
slaapkamer, badkamer met douche. Op de 1e verdieping een mezzanine - loft 
(open ruimte) met 2 enkele bedden. De appartementen hebben de mogelijkheid 
om er een babybed ( kinderen tot 3 jaar ) bij te plaatsen in de 
tweepersoonskamer op de begane grond, waardoor u met 5 personen hierin kunt 
verblijven. Meerprijs €20 per week.  Eigen tuin met overdekt terras met 
tuinmeubelen. 



 

 Casa Tinai  -  3 kamerappartement   .  nr. 27 en  28 -  4+2 personen. 

Op de begane grond (61m2). Indeling: woonkamer/keuken (vaatwasser), met 
bedbank voor 2 personen. 1 tweepersoons slaapkamer en 1 slaapkamer met 2 
enkele bedden. Badkamer met douche. De appartementen liggen naast elkaar in 
een huisje en zijn identiek. De appartementen liggen beneden, aan het begin van 
het complex en hebben daardoor een vrij uitzicht over de lage heuvels. Eigen 
parkeerplaats bij het huisje. Eigen tuin en veel buitenruimte, overdekt terras en 
tuinmeubelen. 
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