Uw Reisadvies: Italië

offerte datum: 28 juni 2018
voor: Gezin met volwassen en 2 kinderen
Alle genoemde prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid op het moment van boeken.

MUGELLO VERDE

Camping
Italië – Toscane - San Piero A Sieve

Camping tussen wijngaarden en olijfbomen
Rustig gelegen, eenvoudige camping in een groene bosrijke omgeving. Vanaf Camping Mugello Verde kun je genieten
van een prachtig uitzicht over het Toscaanse heuvellandschap met zijn wijngaarden en olijfbomen. Op de camping is
een tennisbaan en nadat je op deze manier lekker aan je conditie hebt gewerkt kun je een heerlijk verfrissende duik
nemen in het zwembad. Maar camping Mugello Verde is bovenal zeer geschikt voor uitstapjes naar bijvoorbeeld
Florence. Vanaf de camping is er een rechtstreekse busverbinding naar Florence, dus veel gemakkelijker kun je er
niet komen. Maar ook Pisa, Lucca of Siena zijn bijzonder de moeite waard, dus bezoek ook deze steden als je er al zo
dicht in de buurt bent!
Faciliteiten
• Gratis WiFi in openbare ruimte
• Receptie
• Inchecken: 16:00 tot 22:00, uitchecken: 07:30 tot 10:00
• Privé parkeerplaats buiten
•
Tegen betaling
o (mini)supermarkt
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o

Wasserette

Restaurants/Bars
• Restaurant
• Bar
• Het is mogelijk maaltijden af te halen
Zwembaden
• Buitenbad: open: 26.05.2018 t/m 23.09.2018
• Buitenbaden open afhankelijk van het weer
Sport & Activiteiten
• Biljart
• Tafeltennis
• Tennisbaan (buiten)
Entertainment
• Het entertainment team spreekt Duits, Engels en Frans
Voor de kinderen
• Speeltuin
Overige informatie
• Onze classificatie: 3 sterren
• Voltage: 230 volt
Goed om te weten
• Alle kosten hebben betrekking op de accommodatie en zijn ter plaatse te betalen tenzij anders vermeld
• Honden toegestaan, maar niet in het restaurant en bij het zwembad
• Het is onbekend of deze reis/accommodatie in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte
mobiliteit. Of deze reis/accommodatie voldoet aan jouw specifieke behoeften, hangt af van je persoonlijke
situatie. Neem hiervoor contact met ons op, zodat wij kunnen nagaan in hoeverre deze reis/accommodatie
voldoet aan jouw behoeften.
Inbegrepen
• Gas, water en elektriciteit
• Bedlinnen en handdoeken
• Startset bedlinnen en handdoeken
• 1 bedlinnen- en handdoekenwissel per week
Niet Inbegrepen
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•
•
•

Ligging

Alle genoemde bedragen zijn in Euro's (€)
Verplicht
o Toeristenbelasting ca. € 0,50 (ter plaatse te betalen)
Niet verplicht
o Theedoeken (zelf meenemen)

•
•

Afstand vanaf Utrecht: ca. 1325 km
Centrum Florence op ca. 22 km

•
•
•
•
•
•

Kleinschalige camping
In het Toscaanse heuvelland
Geniet van het uitzicht
Ga een dagje naar Siena
Neem een duik in het zwembad
Eet lekkere pizza of een ijsje

Kamers
De beschikbaarheid van de getoonde kamers is afhankelijk van je reisgezelschap en de gewenste vertrekdatum. De
afbeeldingen geven een indicatie van het kamertype, naast de inrichting kan ook het uitzicht afwijken.
3-kamerappartement, Bez. 4-4 p., 2-5 pers
• ca. 42 m²
• keuken met gaskookplaat (2 pitten) en koelkast
• badkamer met douche en toilet
• woon-/slaapkamer met 1 eenpersoonssofabed
• slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden
• slaapkamer met 1 stapelbed
• eindschoonmaak inclusief
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Reissom
Accommodatie:
Bezet door
Reisduur
Verzorging
Vervoer
Aankomst
Jouw reissom
Accommodatie
Boekingskosten
Calamiteitenfonds
Totale reissom
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3-kamerappartement, Bez. 4-4 p.
: 2 volwassenen, 2 kinderen
: 15 dgn (2 weken)
: Logies
: Eigen vervoer
: zo 05-08-2018
€ 1.463,00
€
30,00
€
2,50
========= +
€ 1.495,50

Face2Face Travel Nijkerk is aangesloten bij:
Face2Face Travel
Xenonstraat 167
1362 GH Almere
KvK Lelystad: 39100590
SGR nr.: 3252
ANVR nr.: 3193

