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ő ő őKedvez  nyaralási lehet ség a zöldell  , nyugodt toscanai vidéken Chiantiban,   amely 
tökéletesen megfelel gyermekes családok számára is. 
A   BED and BREAKFAST  Pergolato di Sotto  A   BED and BREAKFAST  Pergolato di Sotto  A   BED and BREAKFAST  Pergolato di Sotto  A   BED and BREAKFAST  Pergolato di Sotto  szállást biztosít önöknek a 2/3/4 ágyas

őszobákban  vagy apartmanban.( mind klimatizált,  saját bejárattal a kert fel l).
Szállodánk Chianti Fiorentino szívében fekszik, egészen pontosan Bargino helységben ,

ű300  m-re  Pergolato  kastélytól,   amely  tökéletes  helyszín  a  gyönyör   Toscana
megtekintésére.

ő20 km-re vagyunk Firenzét l, 40km-re Sienatól, 30km-re Monteriggionitól, 85 km-re
ő űPisatól. Miközben bebarangolhatják a fest i szépség  Toscanat , mi szállást nyújtunk

egy nyugodt , békés csendes helyen  Chianti dombjai között. 

Szobák és a miniapartman  árai – légkondival és saját terasszalSzobák és a miniapartman  árai – légkondival és saját terasszalSzobák és a miniapartman  árai – légkondival és saját terasszalSzobák és a miniapartman  árai – légkondival és saját terasszal

2 ágyas szoba: 50 € / éj
3 ágyas szoba: 60 € / éj 
4 ágyas szoba: 70 € / éj 

őApartman:       70 €  / éj – max. 4 f  számára
 ő ő ő(konyha, szoba, fürd szoba, küls  saját helység, barbecue, saját bejárat a kert fel l )

őKisgyermekek részére bölcs t vagy kiságyat ingyen biztosítunk.

ő ő őÁraink csak a szobákra értend ek Reggeli külön megrendelhet :  5 € / feln tt vendég
Gyermekek számára 12 év alatt a reggeli ingyenes.

őÁraink egész évre értend ek.

ő7 napot meghaladó nyaralás esetén kedvezményt adunk évszaktól függ en.

Várjuk jelentkezéseteket!

Köszönjük!Köszönjük!Köszönjük!Köszönjük!

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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