Welkom in Chianti Toscane, een prachtig gebied voor uw vakantie, ook voor gezinnen met
kinderen. Niet ver van Florence, Siena , Pisa.....
De Bed & Breakfast “Pergolato di Sotto” heeft kamers voor 2/3/4 personen, en een
appartement (allen met airconditioning een eigen ingang via de tuin).
Wij bevinden ons in het hart van het Chianti - gebied, 300 meter van het Kasteel Pergolato,
aan de rand van het dorpje Bargino. Een ideaal uitgangspunt voor uw ontdekkingstocht in
Toscane, 20 km vanaf Florence, 40 km vanaf Siena , 30 km vanaf Monteriggioni en 85 km
vanaf Pisa. Hiermede heeft u dus de mogelijkheid om vanuit het groene Chianti - gebied
Toscane op uw gemak te ontdekken.
De prijzen voor de kamers en het appartement alle met airconditioning en een prive-terras
v Tweepersoonskamer 50 euro
v Kamer voor drie 60 euro
v Kamer voor 4 pers. 70 euro
Appartement / 4 pers 70 euro met keuken, slaapkamer, badkamer, private buitenruimte,
barbecue, prive-ingang van de garden.Babor singlebed voor een kind is kosteloos.
Wieg of singlebed voor een kind is kosteloos.
De prijzen zijn slechts voor een overnachting, indien u gei"nteresseerd bent in een ontbijt,
voeg 5 euro per volwassene.
Kinderen onder de 12 jaar betalen niet het ontbijt.
Deze prijzen zijn geldig alle seizoenen
Als u langer dan 7 dagen krijg je een korting, het bedrag hangt af van de lenghth van het
verblijf en de periode van het jaar.

Bedankt
For additional info see the other website pages www.chianti-holidays.it
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