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1. receptie 
2. bar 
3. ontbijtkamer 
4. wijnkelder 
5. speelkamer 
6. boce baan 
7. keramiekhuis 
8. villa met suites 

 
De landhuizen met vakantiewoningen 

Landhuis I 
 
Germa 
54 m² - 4 pax 
Op de eerste verdieping. Woonkamer / keuken met vaatwasser en magnetron. 
Een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden, badkamer met douche. 
75 m² terras met uitzicht op het zwembad. 
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La Civetta 
62 m² - 4 + 2 pax 
Op de eerste verdieping. Woonkamer / keuken met vaatwasser en elektrische 
oven. Een tweepersoons slaapbank in de woonkamer, een slaapkamer met 
tweepersoonsbed, een kleine slaapkamer met een stapelbed, badkamer met 
douche en bad. 
Terras met gedeelde entree met appartement Germano. 
 
Il Falco 
88 m² - 6 + 2 pax 
Op de eerste verdieping. Twee-level appartement, woonkamer en een 
kitchenette met oven en vaatwasser, slaapbank voor twee personen. Twee 
dubbele slaapkamers en een badkamer met douche. Op de tweede verdieping, 
een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en een badkamer. Outdoor 
gedeelde ruimte. 
 
Il Petti 
27 m² - pax 3 
Op de begane grond. Een grote kamer met kitchenette en een tweepersoonsbed, 
een kleine eenpersoons slaapkamer en een badkamer. 
Outdoor gedeelde ruimte. 
Gazza en Pettirosso appartementen kunnen worden aangesloten. 
 
La Gazza 
51 m² - 2 +2 pax 
Op de begane grond. Woonkamer-keuken met oven en vaatwasser, slaapbank 
voor twee personen. Een slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer met 
douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
Il Chiù 
36 m² - 2 + 2 pax 
Op de eerste verdieping. Woonkamer met kitchenette en een slaapbank. Een 
tweepersoons slaapkamer, badkamer met douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
La Pispola 
45 m² - 4 pax 
Op de eerste verdieping. Woonkamer en keuken met vaatwasser en magnetron. 
Een slaapkamer met tweepersoonsbed en een kleine slaapkamer met twee 
eenpersoonsbedden. Badkamer met douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
Landhuis II 
 
La Pernice 
52 m² - 2 + 2 pax 
Op de begane grond. Grote woonkamer met slaapbank voor twee personen. 
Keuken met vaatwasser en magnetron. Een slaapkamer met tweepersoonsbed 
en een badkamer met douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
Il Passero 
57 m² - 2 + 2 pax 
Op de begane grond. Grote woonkamer met slaapbank voor twee personen. 
Keukenblok met magnetron. Een slaapkamer met tweepersoonsbed en een 
badkamer met douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
 



Il Picchio 
80 m² - 4 + 2 pax 
Op de eerste verdieping. Entree, grote woonkamer met slaapbank voor twee 
personen. Eetkamer met keuken met vaatwasser en elektrische oven. Twee 
dubbele slaapkamers, twee badkamers met douche. Outdoor gedeelde ruimte. 
 
La Quaglia  
80 m² - 5 + 2 pax 
Op de eerste verdieping. Entree, grote woonkamer met slaapbank voor twee 
personen. Keuken met vaatwasser en elektrische oven. Een slaapkamer met 
tweepersoonsbed en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Een enkele 
bovenste verdieping slaapkamer, 2 badkamers met douche. Outdoor gedeelde 
ruimte. 
 
Landhuis III 
 
 
Il Fagiano 
110 m² - 6 pax + 2 
Op de begane grond. Entree, ruime keuken met woon-en slaapbank voor twee 
personen, een vaatwasser en een elektrische oven. Drie tweepersoons 
slaapkamers, twee badkamers. Buitengedeelte om a fresco te dineren. 
 
Il Merlo 
100 m² - 6 pax 
Op de eerste verdieping. Entree, ruime keuken met living vaatwasser en 
elektrische oven. Twee dubbele slaapkamers, een tweepersoonskamer en twee 
badkamers. 
 
Il Tordo 
120 m² - 6 pax 
Op de eerste verdieping. Ruime entree / woonkamer, een grote keuken met 
vaatwasser en elektrische oven. Drie tweepersoons slaapkamers en drie 
badkamers.  
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