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CN = colonica, CT = cantina, CB = corbezzolo en GP = ginepro zijn de landhuizen 
waarin de hieronder beschreven vakantiewoningen zich bevinden.  

NW zijn 2 nieuwe landhuizen met elk 4 vakantiewoningen superior [olivo&leccio 
op de kaart]. Deze wat luxere vakantiewoningen liggen net buiten de eerste 
cirkel woningen links van het zwembad. Met airconditioning en vaatwasser. 
Mooie terrassen met meer privacy en zicht over de wijngaarden. [2015] 

NW2 zijn 3 gloednieuwe vakantiewoningen Deze wat luxere vakantiewoningen 
liggen ook net buiten de eerste cirkel woningen van het zwembad. Met 
airconditioning en meer privacy. Met veranda en tuintje. [2017] 
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De beschrijvingen van alle vakantiewonigen: 



Drie-kamer appartement Trilo nr. 1 CN met 4/6 bedden (begane grond / 
eerste verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 1 is verdeeld over twee verdiepingen. Ze is 
ongeveer 75 m² en is gelegen in het hoofdgebouw. De begane grond woonkamer 
met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee personen. 
1ste verdiep: 2 tweepersoonskamers en een badkamer met toilet en douche. 
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de tuin met een marmeren tafel en 4 
smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement  Trilo nr. 2 CN met 4/6 bedden (begane grond / eerste 
verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 2 is verdeeld over twee verdiepingen. Ze is 
ongeveer 75 m² en is gelegen in het hoofdgebouw. De begane grond woonkamer 
met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee personen. 
1ste verdiep: 2 tweepersoonskamers en een badkamer met toilet en douche. Op 
de 1e Verdieping is ook een klein terras dat wordt gedeeld met de gasten van de 
aangrenzende appartementen nr. 3. Op het terras een tafel van marmer en 
smeedijzeren stoelen en met uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement  Trilo nr. 3 CN met 4/6 bedden (begane grond / 
eerste verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 3 is verdeeld over twee verdiepingen. Ze is 
ongeveer 75 m² en is gelegen in het hoofdgebouw. De begane grond woonkamer 
met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee personen. 
1ste verdiep: 2 tweepersoonskamers en een badkamer met toilet en douche. In 
de 1e Verdieping is er ook een klein terras dat wordt gedeeld met de gasten van 
de aangrenzende appartement nr. 2. Op het terras een tafel van marmer en 
smeedijzeren stoelen en met uitzicht op het zwembad. 

Vier-kamer appartement  Quadri nr. 4 CN met 6/8 bedden (begane grond en 
eerste verdieping) 

- Vier-kamer-appartement  nr. 4 strekt zich uit over twee verdiepingen en is 
ongeveer 90 m². De begane grond woonkamer met keukenhoek (fornuis met 
vier kookplaten), open haard en slaapbank voor twee personen. 1ste verdiep: 
triple slaapkamer (tweepersoonsbed en eenpersoons uitschuifbed voor 1 kind 
onder de 12, slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, nog een slaapkamer en 
een badkamer met toilet en douche. Vanuit Twinkamer naar het kleine terras dat 
wordt gedeeld met de gasten van de aangrenzende appartementen No.5. Op het 
terras een tafel van marmer en smeedijzeren stoelen en met uitzicht op het 
zwembad.  

Drie-kamer-appartement  Trilo nr. 5 CN (begane grond en eerste 
verdieping). Ze is ongeveer 75 m² en is gelegen in het hoofdgebouw. De begane 
grond woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank 
voor twee personen. 1ste verdiep: tweepersoons-en tweepersoonskamers en een 
badkamer met toilet en douche. Op de 1e Verdieping is er ook een klein terras 
dat wordt gedeeld met de gasten van de aangrenzende appartement nr. 4. Op 



het terras een tafel van marmer en smeedijzeren stoelen en met uitzicht op het 
zwembad. 

Drie-kamer appartement  Trilo nr. 6 CN (begane grond en eerste verdieping) 
 Ze is ongeveer 75 m² en is gelegen in het hoofdgebouw. De begane grond 
woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee 
personen. 1ste verdiep: tweepersoons-en tweepersoonskamers en een badkamer 
met toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de tuin met een 
marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer appartement  Bilo nr. 7 CN met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 7 bevindt zich op de begane grond in het 
hoofdgebouw en is ongeveer 36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer 
met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee personen, 
slaapkamer en badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u 
toegang tot de tuin met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen. Geen 
uitzicht op het zwembad.  

Twee-kamer appartement Bilo nr. 8 CN met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 8 is gelegen op de begane grond in het 
hoofdgebouw en is ongeveer 45 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer 
met keukenhoek (fornuis met vier branders) en slaapbank voor twee personen, 
slaapkamer en badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u 
toegang tot de tuin met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen Geen 
uitzicht op het zwembad. Appartement is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 9 CT met 4/5 bedden (begane grond) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 9, ongeveer 50 vierkante meter, is gelegen op de 
begane grond boven de kelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek 
(fornuis met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de 
bedden kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en Uitschuifbed 
(voor 1 kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de 
woonkamer heeft u toegang tot tuin met een marmeren tafel en smeedijzeren 
stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement  Trilo 10 CT met 4/5 bedden (begane grond) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 10, ongeveer 50 vierkante meter, bevindt zich 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot tuin met een marmeren tafel en smeedijzeren stoelen en 
uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 11 CT met 4/5 bedden (begane grond) 



- Drie-kamer-appartement  nr. 11, ongeveer 50 vierkante meter, bevindt zich 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot tuin met een marmeren tafel en smeedijzeren stoelen. De 
tuin is gelegen achter het huis en wordt gedeeld met de gasten, het appartement  
nr. 12. Geen uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 12 CT met 4/5 bedden (begane grond) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 12, ongeveer 50 vierkante meter, bevindt zich 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot tuin met een marmeren tafel en smeedijzeren stoelen. De 
tuin is gelegen achter het huis en wordt gedeeld met de gasten, het appartement  
nr. 11. Geen uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 9-up CT met 4/5 bedden (1e verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 9-up, ongeveer 50 vierkante meter, bevindt zich 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot buitenruimte met een marmeren tafel en smeedijzeren 
stoelen - de landing dat ze delen met de gasten van het appartement  12-up 
uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 10-up CT met 4/5 bedden (1e verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 10-up, ongeveer 50 vierkante meter, bevindt zich 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot buitenruimte met een marmeren tafel en smeedijzeren 
stoelen - de landing dat ze delen met de gasten van het appartement  11-up 
uitzicht op het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 11-up CT met 4/5 bedden (1e verdieping) 

- Ongeveer 50 vierkante meter, gelegen boven de wijnkelder . Het bestaat uit 
een woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier kookplaten), slaapkamer met 
twee eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengesteld), triple 
(aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 kind onder de 12) en een badkamer met 
toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot buitenruimte met een 
marmeren tafel en smeedijzeren stoelen - de landing dat ze delen met de gasten 
van het appartement  10- geen uitzicht op het zwembad. 



Drie-kamer appartement Trilo nr. 12-up CT met 4/5 bedden (1e verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 12-up, is ongeveer 50 vierkante meter, gelegen 
boven de wijnkelder . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier kookplaten), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden 
kunnen worden samengesteld), triple (aparte bedden en uitschuifbed (voor 1 
kind onder de 12) en een badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot buitenruimte met een marmeren tafel en smeedijzeren 
stoelen - de trap dat ze delen met de gasten van het appartement  9-geen  
uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo nr. 13 CB met 2/4 bedden (1e verdieping) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 13, ongeveer 36 vierkante meter, bevindt zich in 
de 1e Voorraad . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met 
vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche.De woonkamer heeft u toegang tot het grote 
terras (20 m²) met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op 
het zwembad. 

Drie-kamer appartement Trilo nr. 14 CB met 4/5 bedden (begane grond / 
eerste verdieping) 

- Drie-kamer-appartement  nr. 14, ongeveer 50 vierkante meter, strekt zich uit 
over twee verdiepingen en is gelegen . Op de begane grond woonkamer met 
keukenhoek (fornuis met vier branders) en een slaapbank (voor kinderen onder 
de 12) op de 1e Verdieping bevindt zich een slaapkamer met tweepersoonsbed 
en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden 
samengevoegd) en een badkamer. Bij de voordeur (begane grond) de tuin 
ruimte met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het 
zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo nr. 15 CB met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 15, ongeveer 36 m² groot, is gelegen op de 
begane grond. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier 
branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en douche.Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de tuin 
met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo nr. 16 CB met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 16, ongeveer 36 m² groot, is gelegen op de 
begane grond. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier 
branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche. De woonkamer heeft u toegang tot de tuin met 
een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 



Twee-kamer-appartement Bilo nr. 18 CB met 2/4 bedden (1e verdieping) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 18, ongeveer 36 vierkante meter, bevindt zich in 
de 1e verdiep . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met 
vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het 
grote terras (20 m²) met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en 
uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo nr. 19 CB met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 19, ongeveer 36 m² groot, is gelegen op de 
begane grond. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met vier 
branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche. De woonkamer heeft u toegang tot de tuin met 
een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen. Geen uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo nr. 20 CB met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 20, ongeveer 36 m² groot, is gelegen op de 
begane grond . Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis met 
vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche. De woonkamer heeft toegang tot de tuin met 
een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen. Geen uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo  nr. 21 GP met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 21 bevindt zich in het gebouw  en is ongeveer 
36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche.De woonkamer heeft u toegang tot de tuin met 
een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo  nr. 22 GP met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 22 bevindt zich in het gebouw  en is ongeveer 
36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche. De woonkamer heeft u toegang tot de tuin met 
een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo  nr. 23 GP met 2/4 bedden (begane grond) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 23 bevindt zich in het gebouw  en is ongeveer 
36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 



eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de 
tuin met een marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen en uitzicht op het 
zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo  nr. 24 GP met 2/4 bedden (1e verdieping) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 24 bevindt zich in het gebouw  en is ongeveer 
36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en douche. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het 
terras (25 m²), die wordt gedeeld met de gasten van de aangrenzende 
appartementen  nr. 25. Het terras biedt uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo  nr. 25 GP met 2/4 bedden (1e verdieping) 

- Twee-kamer-appartement  nr. 25 bevindt zich in het gebouw  en is ongeveer 
36 vierkante meter. Het bestaat uit een woonkamer met keukenhoek (fornuis 
met vier branders) en slaapbank voor twee personen, slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden (de bedden kunnen worden samengevoegd) en een 
badkamer met toilet en Douche.De woonkamer heeft u toegang tot het terras 
(25 m²), die, met de gasten het naburige appartement wordt gedeeld  nr. 24. 
Het terras biedt uitzicht op het zwembad. 

Twee-kamer-appartement Bilo + superior  nr. 30 -45M2-  NW met 2/4 
bedden (begane grond) 

- Appartement met airconditioning met een woonkamer met keukenhoek en 
vaatwasmachine en oa een slaapbank voor twee personen. Een slaapkamer 
met twee single bedden [eventueel samengevoegd]. Een badkamers met toilette 
en douche. De woonkamer heeft een grote overdekte veranda van 40M2 met 
marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen. 

Drie-kamer appartement Trilo + superior  nr. 31 -55M2-  NW met 4/6 
bedden (1e verdieping) 

- Appartement met airconditioning met een woonkamer met keukenhoek en 
vaatwasmachine en oa een slaapbank voor twee personen. Het heeft een 
afsluitbare loft met twee single bedden [80 x 190]. Een slaapkamer met twee 
single bedden [eventueel samengevoegd]. Twee badkamers met toilette en 
douche. De woonkamer heeft een buitenterras van 15 M2 met marmeren tafel en 
4 smeedijzeren stoelen. 

Twee-kamer-appartement Bilo + superior  nr. 33 -45M2-  NW met 2/4 
bedden (begane grond) 

- Appartement met airconditioning met een woonkamer met keukenhoek en 
vaatwasmachine en oa een slaapbank voor twee personen. Een slaapkamer 
met twee single bedden [eventueel samengevoegd]. Een badkamers met toilette 



en douche. De woonkamer heeft een grote overdekte veranda van 40M2 met 
marmeren tafel en 4 smeedijzeren stoelen. 

Drie-kamer appartement Trilo + superior  nr. 34 -55M2-  NW met 4/6 
bedden (1e verdieping) 

- Appartement met airconditioning met een woonkamer met keukenhoek en 
vaatwasmachine en oa een slaapbank voor twee personen. Het heeft een 
afsluitbare loft met twee single bedden [80 x 190]. Een slaapkamer met twee 
single bedden [eventueel samengevoegd]. Twee badkamers met toilette en 
douche. De woonkamer heeft een buitenterras van 15 M2 met marmeren tafel en 
4 smeedijzeren stoelen. 

 

 

 

NW2 

Nieuw! 3 super nieuwe vakantiewoningen 
Nu vanaf seizoen 2017 zijn er 3 nieuwe vakantiewoningen met net wat meer luxe 
en privacy. Twee ruime appartementen in het landhuis Ligustro met eigen 
zwembad en verwarmd kinderzwembadje [2x2]. Even verderop een nieuwe prive 
cottage met tuintje en nog meer privacy 

Vakantiewoning 34 Ligustro - 90 m2 - 4+2 - begane grond 

Aparte eigen ingang, 2 slaapkamers -1 oversized tweepersoonsbed 2x2- de 
andere 2 eenpersoons bedden die eventueel kunnen worden samengevoegd. 
Woonkamer met slaapbank voor 2 personen -2 echte bedden-, aparte keuken 
met stenen keukenhoek -inductie kookplaat-, 2 badkamers en met kleine 
veranda en tuintje. Barbeque en waskamer [deel je met 35] met coin machine. 
Airconditioning en tv sat. 

Vakantiewoning 35 Nespolo - 170 m2 - 8+2 - begane grond en 1ste 

Aparte eigen ingang, 4 slaapkamers op 1ste verdiep met 8 eenpersoons bedden 
die eventueel kunnen worden samengevoegd. Benden een woonkamer met 



slaapbank voor 2 personen -2 echte bedden-, aparte keuken met stenen 
keukenhoek -inductie kookplaat- en openhaard, 1 badkamer en met veranda en 
tuintje. Barbeque en waskamer [deel je met 34] met coin machine. 
Airconditioning en tv sat. 

Prive cottage - Zizzolo 36 - prive tuin - 70 m2 - 4+2 - begane grond 

Woonkamer met slaapbank voor 2 personen -2 echte bedden-, aparte keuken 
met stenen keukenhoek -inductie kookplaat-, badkamer en een grote veranda en 
prive tuin -je loopt er zo in vanuit living en 1 slaapkamer- met barbeque. 
Airconditioning, tv sat, wifi. 
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