Bine ati venit in Chianti!
Pentru vacanta dumnevoastra noi va oferim o cazare convenabila intr-o
minunata zona de dealuri ale Toscanei,Chianti, aproape de Florenta,
Siena, Pisa...
Cazare si Mic Dejun " Pergolato di Sotto" va da posibilitatea sa alegeti
camere de 2, 3 sau 4 persoane sau apartament ( toate camerele au aer
conditonat si intrare separata din gradina). Acesta este situat in zona
centrala a Florentinei Chainti, la 300 de metrii de Castelul Pergolato,
imediat la iesirea din oraselul Bargino. Este o locatie ideala de a explora
minunatiile Toscanei , 20 Km de la Florenta, 40 Km de la Siena, 30 Km
de Monteriggioni, 85 Km de Pisa.
Deci, veti avea posibilitatea sa vizitati minunatiile Toscanei si sa
petreceti noaptea intr-un loc linistit in mijlocul dealurilor verzi
ale Chiantei
Preturile pentru camere si apartament, toate cu aer conditionat si
terasa fiecare
v Camera pentru 2 persoane 50 euro
v Camera pentru 3 persoane 60 euro
v Camera pentru 4 persoane 70 euro
v Apartment pentru 4 persoane 70 euro cu bucatarie, dormitor si baie,
spatiu in aer liber, gratar si intrare directa din gradina.
Patutul de copil sau patul separat pentru copil este gratuit.
Preturile sunt numai pentru dormit, daca sunteti interesati sa luati micul
dejun se mai adauga 5 Euro pentru adult.
Copii sub 12 ani nu platesc micul dejun. Aceste preturi sunt sunt valabile
in tot cursul anului. Daca stati mai mult de 7 zile va oferim un discount,
suma depinde de zile cat stati si perioada a anului.
Va multumesc
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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