IL RICCIOLO
Omgivelse

I det skønne Toscana, ca. 40 km nordøst for Firenze ligger dette smukke
hus, Il Ricciolo, som er en del af en gammel vingård fra 1700-tallet.
I hovedhuset bor Gunnar, der her har indrettet sin sommerbolig. I den gamle
staldbygning har han indrettet en feriebolig, der udlejes fra april til oktober.
Fra Firenze kan man køre i bil ad den smukke Via Faentina, og efter ca. ¾
time kommer man til Vicchio som er den nærmeste stationsby. Herfra kører
man mod Molezzano, der ligger ca. 5 km fra Vicchio. Kommer man kørende i
bil, skal man dreje skarp til venstre så snart man ser vejskiltet med
”Molezzano”. Her er en stengærde på højre side af vejen og en kirkemur på
venstre side. Få meter længere fremme drejes til højre, og her ser man de 2
murstenssøjler, der flankerer indgangen til haven. Adressen er Molezzano nr.
8. Telefon - 0039 055 8407805.
Indkøbsmuligheder: Vicchio er en by med ca. 2500 indbyggere. Her findes alt
hvad man har brug for på en ferie: Små forretninger, supermarked, posthus,
café, teater, restauranter, pizzaria, sportsplads, swimmingpool mm. (Husk:
torsdag er markeds-dag). Ved La Stazione kan man stille bilen og tage toget

direkte til hjertet af Firenze - (1 times rejse).
De bedste restauranter i området er: Simonetta, La Volpe e l’Uva og Casa del
Prosciutto.
Toscana er ideel til bjergvandring (trekking), mountain-biking og ridning. Der
er mange rideskoler i området, og nærmeste golfbane ligger 16 km fra
huset.

Hus
Ferieboligen er et såkaldt monolocale, dvs. eet stort rum (ca. 45 kvadratmeter),
opdelt i en køkkenafdeling (med køleskab og vaskemaskine) og en
opholdsafdeling (med sovesofa, spisebord og pejs). Der er badeværelse med
bruseafdeling, bidét samt varmt og koldt vand. Til ferieboligen hører der et
separat soveværelse med eget badeværelse. Alt sammen nyindrettet.
Lige udenfor er der en terrasse, hvor man kan spise eller bare slappe af og nyde
solen. Til huset hører der en urtehave og en stor græsplæne, som står til
rådighed. Fra haven er der direkte adgang ned til en lille flod, hvor man om
sommeren kan bade i vandfaldet.
Prisen er pr. uge:
• 2 pers: 434 Euro
• 1 par + 2 born: 700 Euro
• 4 pers: 795 Euro

Kontakt
Gunnar Marek,
Classensgade 67, 2100 København Ø,
Telefon - +45 35 43 23 08
mail: gunnar.marek@gmail.com

