Welkom in Chianti
Voor jou vakantie bieden wij je een betaalbare accomodatie in de wondermooie
heuvels van Tuscany, Chianti, dichtbij Florence, Siena, Pisa....
The Bed & Breakfast "Pergolato di Sotto’’ heeft je de mogelijkheid te kiezen
tussen kamers voor 2-3-4 personen of appartement ( met airco en prive ingang
langs de tuin).
Het is gelegen in het hart van de Florentijnse Chianti gebied, 300 meter van het
Pergolato Castle net buiten het dorpje Bargino. Ideale locatie om de wonderen
van Toscane, op 20 km van Florence, 40 km van Siena, op 30 km van
Monteriggioni, 85 km van Pisa, etc. Zo hebt u de mogelijkheid om de wonderen
van Toscane te bezoeken en de nacht te doorbrengen in een rustige, vredige
plek temidden van de groene heuvels van Chianti.
Prijzen voor de kamers en appartementen met airco en prive terras
Voor Tweepersoonskamer
50 euro
Voor Drie persoonskamer
60 euro
Voor Vier persoonskamer
70 euro
Voor appartement 4 personen, 70 euro met keuken, slaapkamer, badkamer,
prive ingang van de tuin, babywieg of singlebed voor een kind zonder aanklacht.
De prijzen zijn alleen voor de overnachting, indien u geïnteresseerd bent in een
ontbijt, voeg 5 euro per volwassene.
Kinderen onder de 12 jaar betalen geen ontbijt.
Deze prijzen zijn geldig alle seizoenen
Als u langer dan 7 dagen krijgt u een korting, het bedrag hangt af van de duur
van het verblijf en periode van het jaar.

Dank u
Bed & Breakfast , Holiday-Home
" Pergolato di Sotto " in Chianti
Via Pergolato 4/M 50026 Loc. Bargino
(San Casciano in Val di Pesa - Firenze)
Tel. +39 055 8249335
Mobile1 +39 328 8518445
Mobile2 +39 328 8518442
Fax +39 06 233238979
For additional info see the other website pages www.chianti-holidays.it
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