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2kamer 
Mercantino Rubino 2 +1 pax 
35 m² 
 
Woonkamer met kookhoek en een slaapbank, een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer 
met douche, satelliet-tv, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. 
 
Frantoio Rubino 2 pax 
35 m² 
   
Op de begane grond, op een groot terras. 
Woonkamer met kookhoek, een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer met douche, 
satelliet-tv, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. 
 
Molino Rubino 2 +2 pax 
35 m² 
   
Op de begane grond, op een groot terras. 
Woonkamer met kookhoek en een tweepersoonsslaapbank, een slaapkamer met tweepersoonsbed, 
een badkamer met douche, satelliet-tv, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. 
 
Gramola 2 / 4 pax 
35 mq 
   
Appartementen van 35 sm. Op de begane grond, in de tuin. Woonkamer met kookhoek en een 
tweepersoonsslaapbank, een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer met douche, 



satelliet-tv, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. Geschikt voor 2 / 4 personen. Eigen 
ingang en prive-ruimte buiten in de tuin. 
 
Buratto 2 / 4 pax 
35 mq 
   
Appartementen van 35 sm. Op de begane grond, in de tuin. Woonkamer met kookhoek en een 
tweepersoonsslaapbank, een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer met douche, 
satelliet-tv, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. Geschikt voor 2 / 4 personen. Eigen 
ingang en prive-ruimte buiten in de tuin. 
 
Fiocchetto 2 / 4 pax 
35 mq 
   
Appartementen van 35 sm. Op de begane grond, in de tuin. Woonkamer met kookhoek en een 
tweepersoonsslaapbank, een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer met bad, satelliet 
TV, onafhankelijke verwarming en air-conditioning. Geschikt voor 2 / 4 personen. Eigen ingang en 
prive-ruimte buiten in de tuin. 

 

 

 

3kamer 
Iris 4 +3 pax 
70 m² 
Op de eerste verdieping .Ruime woonkamer met een slaapbank voor twee personen en kookhoek, 
een slaapkamer met tweepersoonsbed en een driepersoons slaapkamer, badkamer met bad, 
satelliet-tv en onafhankelijke verwarming. Door de dikke muren is geen airconditioning nodig omdat 
de binnen temperatuur altijd koel is. 
 
 
 
Steccaia 
4 +3 pax 
70 m² 
   
Op de begane grond. Ruime woonkamer met een slaapbank voor twee personen en kookhoek, een 
slaapkamer met tweepersoonsbed en een driepersoons slaapkamer, badkamer met douche, 
satelliet-tv en onafhankelijke verwarming. 
Door de dikke muren is geen airconditioning nodig omdat de binnen temperatuur altijd koel is. 
 



 
Borro 4 +3 pax 
70 m² 
   
Op de begane grond. Ruime woonkamer met een slaapbank voor twee personen en kookhoek, een 
slaapkamer met tweepersoonsbed en een driepersoons slaapkamer, badkamer met douche, 
satelliet-tv en onafhankelijke verwarming. 
Door de dikke muren is geen airconditioning nodig omdat de binnen temperatuur altijd koel is. 
 
Borro heeft ook een eigen ingang en is geschikt voor mensen met een handicap. 
 
 
 
Giaggiolo 4 +3 pax 
80 mq 
 
Op de eerste verdieping. Ruime woon-eetkamer met een slaapbank voor twee personen en 
keukenhoek, twee slaapkamers, een kleine kamer verbonden met een slaapkamer met een 
tweepersoons slaapbank, een badkamer met bad en douche, satelliet-tv en verwarming, grote prive-
terras. Door de dikke muren is geen airconditioning nodig omdat de binnen temperatuur altijd koel 
is. 
 

 

4kamer 
Mercantino 6 +3 pax 
65 m² 
   
Op de eerste verdieping. Woonkamer met kookhoek en een slaapbank, twee dubbele slaapkamers, 
een vierpersoonskamer, drie badkamers met douche, satelliet-tv in elke kamer, onafhankelijke 
verwarming en airconditioning. 
 
 
 
Panorama 6 +3 pax 
65 m² 
   
Op de eerste verdieping. Woonkamer met kookhoek en een slaapbank voor twee personen, twee 
dubbele slaapkamers, een driepersoons slaapkamer, twee badkamers met bad en een badkamer met 
douche, satelliet-tv in een slaapkamer en in de woonkamer, onafhankelijke verwarming en 
airconditioning. 
 



 
 

 
Frantoio 6 pax 
65 m² 
   
Op de begane grond, op een groot terras. 
Woonkamer met kookhoek, drie tweepersoons slaapkamers, drie badkamers met douche, satelliet-tv 
in elke kamer, onafhankelijke verwarming en airconditioning. 
 
 
 
Molino 6 +4 pax 
65 m² 
   
Op de begane grond, op een groot terras. 
Woonkamer met kookhoek en een slaapbank voor twee personen, twee slaapkamers, een 
vierpersoonskamer, drie badkamers met douche, satelliet tv in elke kamer, onafhankelijke 
verwarming en airconditioning. 
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