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De Vakantieappartementen 
 
Beschrijving  
 
Maria - 2 kamer appartement - 2 +2 personen 
Aparte een-level woning met directe toegang tot de tuin. Heerlijk overdekt terras met 
panoramisch uitzicht, compleet met tafel, stoelen en ligbedden. Binnen is er een ruime 
woonkamer met sofa-bed, open keuken, 1slaapkamer met queen bed, en badkamer met 
douche. 
 
Lina -  2 kamer appartement -2+2 personen 
Dit gelijkvloerse appartement heeft directe toegang tot een tuin met tafels en stoelen. 
Het beschikt over een ruime, volledig uitgeruste keuken die kan worden afgesloten van 
de woonkamer, een dubbel sofa-bed, 1 slaapkamer met queen bed, een badkamer met 
douche. 
 
Roberta -  2 kamer appartement - 2+2 personen 
Gelijkvloers met directe toegang tot de tuin. Het appartement heeft een grote ruimte met 
een volledig uitgeruste keuken met een zeer lange houten dressoir en een woongedeelte 
met een slaapbank voor twee personen en open haard, douche. Zeer ruime slaapkamer 
met queen bed en een eenpersoonsbed, badkamer met berging. 
 
Alessia - 3 kamer appartement - 5+1 personen 
Eerste verdieping met een ruime woonkamer met een slaapbank en volledig ingerichte 
keuken met open haard hoek, 1 slaapkamer met queen bed, 1 slaapkamer met drie 
eenpersoonsbedden, badkamer met douche, berging. De tuin voor  het appartement 
biedt tafels en stoelen voor de gasten. 
Anastasia - 3 kamer appartement  - 5+1 personen - 
Eerste verdieping voorzien van ruime living met slaapbank en open haard, een volledig 
uitgeruste keuken, 1 slaapkamer met queen bed, 1 slaapkamer met twee aparte bedden 
en een eventuele derde bed, een badkamer met douche, berging. De tuin van  het 
appartement biedt tafels en stoelen voor de gasten. 
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Faciliteiten:  
De appartementen zijn volledig gemeubileerd en uitgerust. De keukens hebben een 
koelkast met kleine diepvriezer, fornuis, potten en pannen, kookgerei etc. Elk 
appartement heeft een onafhankelijke verwarming en is voorzien van beddengoed en 
handdoeken voor de keuken, slaapkamers, badkamer. Nieuw linnengoed en schoonmaak 
van het appartement zullen extra in rekening gebracht. 
 
Gemeenschappelijke wasruimte met wasmachine, wastafel en strijkijzer. 
De gasten kunen groenten en fruit nemen uit biologische tuin en boomgaard. 
 
Grote barbecue en grill met brandhout zowel voor de barbecue als voor de open haard 
Het grote zwembad heeft onderwaterverlichting zodat u heerlijk kunt zwemmen onder de 
sterren. 
  
Service: 
Bij uw aankomst, vindt u in uw appartement een zoet welkomstgeschenk. Op aanvraag 
rondleidingen in de kelder en wijngaarden die een volledig beeld van het landgoed en het 
wijnbereiding proces levert. Het eindigt met een proeverij van alles wat ze produceren: 
wijn, honing en olijfolie.   
 
Vervoer naar en van havens, luchthavens en spoorwegstations door ervaren en 
vriendelijke personeel. 
 
Een avond per week een proeverij van de eigen wijnen gecombineerd met de lokale 
specialiteiten oa kaas, jam en vleeswaren. 
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