Huurprijzen

Bovenappartementen

Campaniacasa is een vakantiehuis
dat bestaat uit vier appartementen.
De appartementen Wit en Blauw op
de bovenverdieping bieden plaats
aan max. zeven personen. In de
benedenappartementen Geel en
Groen kunnen maximaal vijf
personen verblijven.

Op de eerste verdieping van het
huis bevinden zich de twee grote
appartementen. De indeling is als
volgt: via de patio komt u in een
grote woonkamer met open
keuken, er is een ouderslaapkamer
en een kinderkamer met drie
bedden. In de woonkamer staat een
tweepersoons bedbank. Aan de
voorkant bevindt zich een groot
terras met schaduwdoek van ca. 35
m² met uitzicht over de omgeving en
het zwembad.

Huurprijzen per week:
Klein app.
mei en juni
€ 440,juli en augustus € 550,sept. en oktober € 440,Schoonmaak
€ 45,-

Groot app.
€ 520,€ 630,€ 520,-

Handdoeken en linnengoed zijn
aanwezig. Gas, water en licht zijn
inbegrepen.

Casa Federico: 7-8 personen
Casa La Pergola: 8-9 personen
mei en juni
juli en augustus
sept. en oktober
Schoonmaak

€
€
€
€

670,810,670,55,-

Een reservering wordt definitief na ontvangst
van een aanbetaling van 30% van de huursom.

Benedenappartementen

Op de begane grond onder de
arcade en grenzend aan tuin en
terras, bevinden zich de beide
benedenappartementen voor max.
vijf personen. U komt binnen in een
ruime woonkamer met open
keuken. Verder is er een slaapkamer
met een tweepersoons- en een
éénpersoonsbed en een ruime
badkamer. In de woonkamer staat
een tweepersoons bedbank.

Casa Federico
Casa Federico is een huis met
twee woonlagen. Op de begane
grond bevinden zich de
woonkamer met open keuken,
de badkamer (met wasmachine)
en een tweepersoons en
éénpersoons slaapkamer. Op de
kelderverdieping bevinden zich
nog twee tweepersoons
slaapkamers en een badkamer.
In totaal zijn er om het huis drie
terrassen, waarvan één
overdekt.

Casa La Pergola

Campaniacasa
HUIZEN EN APPARTEMENTEN MET
ZWEMBAD
Direct onder het middeleeuwse
dorp tussen de olijfbomen
San Giovanni a Piro (Sa)

Casa La Pergola biedt plaats aan
max. acht tot negen personen. Via
het terras met de pergola komt u
het huis binnen en vindt u de
woonkamer, keuken, badkamer
(met wasmachine), een tweepersoons slaapkamer en een
slaapkamer voor vier personen.
Voor het huis is een buitenterras
met panoramisch uitzicht.
Beneden is er een gastenverblijf
met woonkamer, tweepersoons
slaapkamer en badkamer. In deze
woonkamer staat een
éénpersoons vouwbed.

Informatie:
Jos Visser en Ans Doosje
tel 0031-622418687
Ter plaatse:
Bar-Pizzeria “U’ Barone”,
San Giovanni a Piro 0974-983471

www.campaniacasa.nl

