Bem-vindo no seu período de férias no Chianti
Nós oferecemos um preço acessível alojamento nas maravilhosas colinas da Toscana,
Chianti,e perto de Florença, Siena, Pisa ....
O Bed & Breakfast "Pergolato di Sotto" dar-lhe a possibilidade de escolher entre quartos
para 2/3/4 pessoa ou apartamento (todos com ar condicionado e acesso privado a partir do
jardim). Ele está localizado no coração da área florentina Chianti, a 300 metros do Castelo
Pergolato apenas fora da pequena aldeia Bargino. Localização ideal para explorar as
maravilhas da Toscana, 20 km de Florença, a 40 km de Siena, a 30 km de Monteriggioni, 85
km de Pisa, etc .. Assim você terá a possibilidade de visitar as maravilhas da Toscana e
passar a noite numa zona calma, pacífica lugar em meio a colinas verdejantes de Chianti.

Os preços para os quartos e os apartamentos com ar condicionado e todos os
terraços privados
v quarto de casal 50 euros
v quarto para três 60 euros
v quartos para 4 - 70 euros
v Apartamento 4 pessoas 70 euros Com cozinha, quarto, banheiro, espaço ao ar livre,
churrasqueira, entrada privada do jardim e cama de solteiro para uma criança (está sem
taxa.)
Berço ou cama de solteiro para uma criança (está sem taxa.)
Os preços são apenas para a dormida, se você estiver interessado em ter almoço, adicionar 5
euros por adulto.
Crianças até 12 anos não pagam o pequeno-almoço.
Estes preços são válidos todas as temporadas
Se você ficar por mais de 7 dias você obterá um desconto, o montante depende do tempo da
estadia e o período do ano.

Obrigado
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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