
Toskánský agroturismus

Ubytování  v krásném typickém toskánském agroturismu,  který je  ponořen do nádherné přírody

sienským kopců a obklopen bujnou vegetací.

Resort se  nachází  v  samém  srdci  Toskánska,  kousek  od  krásné  vesničky  Radicondoli  a  pár

kilometrů od města Siena. Toskánský statek se skládá ze dvou částí – z hlavní vily a starého stavení,

z kterého vzniklo několik krásných apartmánů.

Ubytování v agroturismu má jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru, je obklopen lesy a zaručuje

Vám nezapomenutelnou relaxační dovolenou v Toskánsku. Hosté mohou využívat soukromý bazén

a pohodlné hydromasážní vany pod širým nebem.

V apartmánech a ve vile je vlastní stravování,  proto je každý apartmán komfortně a kompletně

vybaven. V místě Vás přivítají naši správci, kteří Vám pomohou a poradí s čímkoliv, co budete

potřebovat.

Náš  agroturismus  je  ideální  k  prožití  krásné  dovolené  nebo  ke  krátkým  pobytům ve  znamení

komfortu a relaxu. Nabízí Vám možnost uniknout pracovnímu shonu a znovu získat klid a pohodu

rozjímáním v krajině,  která bere dech.  V okolí  agroturismu se nachází  typická místa  nabízející

možnost  ochutnat  místní  typická  jídla  a  výborná  vína.  V okolí  doporučujeme  návštěvu  těchto

krásných toskánských měst – romantická Florencie,  Siena,  Pisa,  San Gimiano, Monteriggioni  a

další. Můžeme Vám ukázat charakteristická místa, ve kterých zůstala atmosféra dávných časů, kde

můžete ochutnat delikatesy zdejšího kraje, v doprovodu nejlepších italských vín. 

TYPY UBYTOVÁNÍ

Apartmánový dům:

Studio STANDARD

Kapacita: 2 osoby

Obývací pokoj s otevřenou kuchyní, rozkládací sofa pro dvě osoby a koupelna. Použití 

venkovního bazénu a venkovní vyhřívané hydromasážní vany v ceně.

Studio SUPERIOR

Kapacita: 2 osoby

Jde o větší verzi studia standard. Více místa umožní lépe si užít vybavení apartmánu, je vhodná pro 

páry.

V tomto apartmánu se nachází: velký obývací prostor s manželskou postelí, otevřená 

kuchyň, jídelní stůl, koupelna se sprchovým koutem a soukromá terasa. Použití venkovního bazénu 

a venkovní vyhřívané hydromasážní vany v ceně.



Apartmán 2+kk STANDARD (přízemí)

Kapacita: 2 – 4 osoby

Tento apartmán je ideální pro pár, který hledá lepší komfort během své dovolené “truly tuscany”.

V apartmánu se nachází ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, otevřená kuchyň, jídelní stůl a

židle, koupelna se sprchovým koutem a malá soukromá terasa. Použití venkovního bazénu 

a venkovní vyhřívané hydromasážní vany v ceně.

Apartmán 2+kk STANDARD (1. patro)

Kapacita: 2 – 4 dospělé osoby

Tento apartmán je ideální pro pár, který hledá lepší komfort během své dovolené “truly tuscany”.

V apartmánu se nachází: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací sofa a

otevřenou kuchyní, jídelní stůl a židle, koupelna se sprchovým koutem a malá soukromá terasa.

Použití venkovního bazénu a venkovní vyhřívané hydromasážní vany v ceně.

Apartmán 2+kk SUPERIOR

Kapacita: 2 – 4 osoby

K dispozici jsou 2 typy apartmánu: dvoupatrový apartmán (duplex) nebo jednopatrový apartmán 

s velkou terasou. Jednopatrový apartmán s terasou a zahradou je vhodnější pro rodiny, 

dvoupatrový apartmán je vhodnější pro páry, které hledají pohodlí a více romantiky.

V tomto apartmánu se nachází ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací sofa 

a otevřenou kuchyní, jídelní stůl a židle, koupelna se sprchovým koutem. Použití venkovního 

bazénu a venkovní vyhřívané hydromasážní vany v ceně.

Apartmány 3+kk

Kapacita: 6 osob

Tento apartmán je rozmístěn do dvou pater (duplex), má velkou kuchyň a obývací pokoj s krbem

pro pravý toskánský zážitek.

V apartmánu se nachází: v prvním patře jsou 3 pokoje – jedna ložnice s vlastní koupelnou, 

jedna ložnice standard a jedna ložnice s oddělenými lůžky nebo s manželskou postelí a koupelna. 

V přízemí je velký obývací pokoj s krbem, velká kuchyň a satelitní TV. Obytná plocha je 126 m2.

Apartmán má velkou terasu.

Podlahy: terracotta v obývací části a parkety v ložnicích a koupelnách.

Výhled na les, do údolí, na bazén a na hrad.

HONEYMOON LOFT

Kapacita: 2 osoby

Romantický apartmán pro Vaše nezapomenutelné líbánky, nachází se zde velký obývací pokoj 

s nádherným výhledem na kopce, manželská postel, hydromasážní vana a koupelna.

Velká soukromá terasa. Použití venkovního bazénu a venkovní vyhřívané hydromasážní vany 

v ceně.

_____________________________________

VILA (až pro 10 osob)

Do těch nejmenších detailů byla vila vkusně zrekonstruována v roce 2007 místními 

řemeslníky, pozorně a elegantně zařízena a tím reprezentuje pravou chuť Toskánska.

Majitel nechal vilu zrekonstruovat s vášní, aby ji změnil ve svůj “domov”, v intimní a speciální 

místo, kde rodiny a přátelé si mohou užívat jedinečný a nezapomenutelný pobyt.



Cena od 4 590 Kč / 1 osoba / 7 nocí

Cena zahrnuje:

• týden pobytu 

• plyn 

• elektřina 

• voda 

• závěrečný úklid 

• lůžkoviny a ručníky 

• plně vybavená kuchyň 

• využití bazénu 

• využití hydromasážní vany 

• pojištění CK proti úpadku 

Více informací získáte:

na telefonu 723 257 770 nebo na e-mailové adrese info@v2travel.cz














