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TOSZKÁN ÉS UMBRIAI FARMHÁZAK 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS

PROGRAMLEHETŐSÉGEK, LÁTNIVALÓK:

Középkori események: Toscana városkáiban jellemzőek a középko-
ri ünnepek, melyeket jelmezes szereplők, zenészek népesítenek be. 
Ezen időutazások részeseivé válni páratlan élmény. A középkori ere-
detű, Madonna tiszteletére rendezett sienai Palio híres lovasverse-
nye július 2-án és augusztus 16-án kerül megrendezésre. 
Nyári előadások: A nyári időszakban számtalan kulturális esemény, 
színházi és operaelőadás látható. Egyik legnépszerűbb az augusz-
tus elején, Pisa közelében, a Torre del Lago tó partján megrendezés-
re kerülő Puccini fesztivál. Július 14 és augusztus 18. között többek 
között a Tosca, a Bohémélet, a Turandot és a Pillangó kisasszony te-
kinthető meg. Augusztus 3-án kerül sor Andrea Bocelli tenorista ha-
gyományosan megtartott koncertjére szülőfalujában, Lajaticóban. 
Július 7-16. között kerül megrendezésre Perugia-ban a világhírű 
Umbria Jazz Fesztivál, melyen olyan fellépők várhatóak mint Bri-
an Wilson a Beach Boys egyik alapító tagja, Jamie Cullum, Blondie 
Chaplin, Al Jardine, vagy a német Kraftwerk együttes.
Főzőiskolák: Toscanában kitűnő alkalom a világ egyik legjobb kony-
hájának remekein keresztül elmélyülni a főzés tudományában. Kí-
nálatunkban olyan birtok is szerepel, amely a helyszínen szervez fő-
zőtanfolyamot lakóinak.

Bortúrák: a Chianti borvidéki barangolás egy birtokon tett, borkós-
tolós látogatással kiegészülve páratlan élményt nyújt, ahol a bor-
készítés és a családi birtokok kulisszatitkaiba is bepillantást nyer-
het az utazó. 

A programokra, eseményekre és előadásokra előzetes foglalás szük-
séges, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében.

Fontos: Olaszország szinte valamennyi városában üdülőhelyi díj fizetendő. Mértéke tartománytól illetve a szálláshely kategóriájá-
tól függően 1-2 EUR/fő/éjszaka (12 éven aluli gyermekek mentesülnek a fizetés alól). Az üdülőhelyi díjak a helyszínen fizetendők.

Egy nyaralás távol a városok zajától, rejtett vidékek nyugalmában - semmihez sem hasonlítható élmény. A friss, piacon vett finomságok-
ból falatozni a család vagy a barátok körében, bejárni a környék zugait és felfedezni az útikönyvekben sem szereplő érdekességeket, el-
merülni a mediterrán hétköznapokban és egy hétre helyi lakossá válni – mindez átélhető és megtapasztalható a kínálatunkban szereplő, 
különleges, rusztikus villákban, farmházakban és birtokokon. A Toscana, Umbria legszebb vidékein rejlő szálláshelyek többsége régi pa-
rasztház átalakítva a mai kor elvárásainak megfelelően. A szálláshelyek elhelyezkedése és a kényelmes közlekedés miatt ezeknél a szál-
láshelyeknél gépkocsival való utazás vagy helyszíni bérlése ajánlott. 

Toscana minden bizonnyal Olaszország leghíresebb, és talán legszebb tartománya. Szőlőültetvényekkel borított lankái, olíva ligetekkel és 
erdőségekkel szabdalt dimbes-dombos vidéke, ciprusokkal szegélyezett, kanyargó útjai páratlan szépségűek. A toszkán vidéken találha-
tó az ország műkincseinek mintegy négyötöde. Itt van a gyönyörű Firenze, a reneszánsz bölcsője, az égbe szökő tornyairól is nevezetes, el-
bűvölő San Gimignano, az etruszkok alapította Volterra, nyugatra Pisa és Lucca, délre Arezzo, a Napsütötte Toszkána és Az élet szép című 
filmek helyszínéül is szolgáló Cortona, és Siena csodaszép városa, valamint a híres Chianti borvidéke. A mesés toszkán tájakon fekvő bir-
tokok egyre több látogatót vonzanak. Némelyikről a tengerpart is könnyen megközelíthető. A birtokok kertjében medence, barbecue fel-
szerelés, sportfelszerelés várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Toscanához hasonlóan Umbriában is egyre népszerűbbek a vidéki bir-
tok- és kastélyszállások. Az Olaszország zöld szívének is tartott tartomány dombos tájaival és csodálatos középkori kisvárosaival gazdag 
programot kínál az idelátogatóknak. 

A lakosztályok bérleti díja az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás, útlemondási biztosítás. Az utazás költsége, 
a baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, valamint az üdülőhelyi díj külön fizetendő. A turnusváltás szombaton van. 
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Reggello BIRTOK FIRENZE KÖRNYÉKÉN
Reggello közelében, Firenzétől kb. 25 km-re egy XV. századi, kétszin-
tes parasztházban található a birtok összesen hét, gondosan fel-
újított lakosztállyal. A birtok fekvése rendkívül kedvező, a legjelen-
tősebb toszkán városok könnyen megközelíthetőek (Siena, Firenze, 
Pisa, Arezzo). A lakások fűthetőek, sütővel,  mosogatógéppel és tv-
vel felszereltek. Kertjében nagyméretű úszómedence, teniszpálya, 
valamint fedett parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
„A” típusú lakosztály: maximum 3 fő részére. A lakásban egy fran-
ciaágyas szoba, nappali étkezősarokkal, egyszemélyes dívánnyal és 
fürdőszoba található. 

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 6., 13., 20., 27., 

jún. 3., 10., 17., aug. 26.,  
szept. 2., 9., 16., 23., 30.

jún. 24.
 júl. 1., 8., 15., 22., 29., 

aug. 5., 12., 19.  
okt. 7., 14., 21.

„A” típusú lakosztály 196 000 259 000 162 000
„B” típusú lakosztály 204 000 268 000 165 000
„C” típusú lakosztály 232 000 332 000 179 000
Helyszíni költségek: kötelező turnusvégi takarítás díja 50 Euro/”A és B” típusú lakosztály, 60 Euro/”C” típusú lakosztály. Kaució: 100 Euro/
lakosztály. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

„B” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére. A lakásban egy fran-
ciaágyas szoba, nappali kétszemélyes, kihúzható dívánnyal, főzőfül-
kével és étkezősarokkal, valamint fürdőszoba található. 
„C” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére. A lakásban két fran-
ciaágyas szoba, nappali kétszemélyes, kihúzható dívánnyal, főzőfül-
kével és étkezősarokkal, valamint fürdőszoba található. 
Ellátás: önellátás. 

Casino di Terra VIDÉKI HÁZ A TENGER KÖZELÉBEN
A Volterra és Cecina között található magánbirtokon egymástól 
kb. 200 méterre lévő két parasztházban összesen nyolc lakosz-
tályt alakítottak ki. Az egyik épület egy felújított régi ház, a másik 
egy olajfákkal borított domb tetején álló, toszkán stílusú, modern 
villa. Mindkét ház kertjében medence (6 × 12 m) barbecue-felsze-
relés, családias hangulatú étterem, kis játszótér és fedett parkoló 
áll a vendégek rendelkezésére. Valamennyi lakosztály saját kert-
résszel vagy balkonnal rendelkezik. Kérésre a birtokon házi készí-
tésű reggeli rendelhető (8 Euro/fő). A tengerpart autóval kb. 10 

perc alatt érhető el. A birtokon vezeték nélküli internet elérhető. 
„B” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére. A lakásban hálószoba 
franciaággyal, nappali kinyitható kétszemélyes dívánnyal és főzősa-
rokkal valamint fürdőszoba található.
„C” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére. A lakásban két háló-
szoba franciaággyal vagy különálló két ággyal, nappali kinyitható két-
személyes dívánnyal és főzősarokkal, valamint fürdőszoba található. 
Ellátás: önellátás. Reggeli a helyszínen felár ellenében rendelhető 
(8 Euro/fő).

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 6., 13., 20., 27., jún. 3.,  

szept. 9., 16., 23., 30., 
okt. 7., 14., 21.

jún. 10., 17., 24., 
aug. 26., szept. 2. 

júl. 1., 8., 15., 22., 29., 
aug. 5., 12., 19.  

„B” típusú lakosztály 116 000 189 000 248 000
„C” típusú lakosztály 165 000 248 000 347 000
Helyszíni költségek: kaució 150 Euro/lakosztály. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.
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Lari PARASZTHÁZAK PISA KÖRNYÉKÉN
Lari középkori városka mellett fekvő magánbirtok egy lankás 
domboldalon található, Pisa tengerparti strandja innen kb. 45 
km-re van (Marina di Pisa). Az olaj- és gyümölcsfákkal tarkított 
parkjában nyugágyakkal felszerelt medence szolgálja az aktív 
kikapcsolódást. A szálláshelyen parkoló, vezeték nélküli inter-
net és egy, a toszkán konyha jellegzetes fogásait kínáló étterem 
áll a vendégek rendelkezésére. A birtokon álló két parasztház-
ban összesen négy-négy lakást alakítottak ki, mindegyikük kü-
lön bejárattal, tv-vel és saját terasszal rendelkezik. Helyszíni fi-
zetéssel légkondicionálás rendelhető 10 Euro/nap a „B” típusú és 
15 Euro/nap a „C” típusú lakásokban. A birtok tulajdonosai ké-
résre különböző kiegészítő programokat, szolgáltatásokat szer-
veznek a vendégeik részére, az alábbiak szerint: 

Fakultatív programok:
Főzőtanfolyam: a kb 3 órás programon a résztvevők megtanul-
hatják egy jellegzetes olasz tésztaétel valamint egy desszert el-

készítésének fortélyait a birtok szakácsának vezetésével. Ára: 
19000 Ft/fő
Borkóstoló: a vendégek a birtok éttermében 4 fajta bort kóstol-
hatnak meg, melyeket sajttállal együtt kínálnak. Ára: 9000 Ft/fő

AKCIÓ: szabad helyek függvényében a május 13-án, június 24-
én és július 1-én érkező vendégek a főzőtanfolyamot, valamint 
első este egy háromfogásos házi készítésű vacsorát kapnak 
ajándékba. 
„B” típusú lakás: maximum 4 fő részére. A nappaliban konyha-
sarok és egy egyszemélyes kihúzható ágy, a hálószobában fran-
ciaágy és egy dívány található. A lakáshoz fürdőszoba és terasz 
tartozik. 
„C” típusú lakás: maximum 7 fő részére. A lakásban három 
franciaágyas hálószoba, nappali egyszemélyes dívánnyal, kony-
ha, 2 fürdőszoba és fedett terasz található.
Ellátás: önellátás. Felár ellenében félpanziós ellátás kérhető.

Bérleti díj/Ft/lakosztály/ 7 éjszaka 
önellátással

máj. 6.,13.,20., 
szept. 30., okt. 7., 14., 21.

máj. 27., jún. 3., 10., 17., 24., 
aug. 26., szept. 2., 9., 16., 23.

júl. 1., 8., 15., 22., 29., 
aug. 5., 12., 19.  

„B” típusú lakás 197 000 256 000 333 000
„C” típusú lakás 389 000 449 000 546 000
Félpanzió felára: 63.000 Ft/felnőtt/7 vacsora, 28.000 Ft/gyermek 8 éves korig/7 vacsora. Helyszíni költségek: kötelező turnusvégi taka-
rítás díja 15 Euro/fő, de minimum 40 Euro a "B" és minimum 70 Euro a "C" típusú lakosztály esetében. Kaució: 200 Euro a "B" típusú és 
400 Euro a "C" típusú lakosztály foglalásakor.  Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.
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Az évszázados tölgyekkel borított birtok természetvédelmi terület. 
Domboldaláról gyönyörű kilátás nyílik az Umbriát és Toszkánát elvá-
lasztó Valle di Chiana völgyre. A terméskőből épült tipikus umbriai pa-
rasztházakban összesen 6 lakosztályt alakítottak ki. A birtok kertjében 
fürdőmedence, valamint egy társalgó áll a vendégek rendelkezésére. 
„A” típusú lakosztály: maximum 2 fő részére. Az egy légterű lakásban 
konyhasarok, étkező, fürdőszoba, a galérián egy franciaágy található.

A San Gimignanótól kb. 16 km-re, Sienától kb. 25 km-re fekvő, olajfák 
és szőlőtőkék övezte birtok közepén álló épületcsoportban tizenkét kü-
lönböző méretű, tradicionális bútorokkal berendezett lakosztályt alakí-
tottak ki. Hatalmas gondozott parkjában fürdőmedence (10 × 10 m) áll 
a vendégek rendelkezésére. A birtokon vezeték nélküli internet elérhető. 
„B” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére. Az első emeleti la-
kásban nappali kétszemélyes kihúzható dívánnyal, főzőfülkével, 
egy franciaágyas hálószoba, valamint egy fürdőszoba található. 

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 6.,13., 

szept. 9.,16.,23.,30., 
okt. 7., 14.

máj. 20., 27., 
jún. 3., 10., 17., 24., 

júl. 1., aug. 26., szept. 2. 

júl. 8., 15., 22., 29., 
aug. 5., 12., 19.  

„B” típusú lakosztály 178 000 242 000 305 000
„C” típusú lakosztály 238 000 309 000 375 000
„D” típusú lakosztály 299 000 445 000 528 000
Helyszíni költségek: kötelező turnusvégi takarítás díja 50 Euro a "B" 70 Euro a "C" és 80 Euro a „D” típusú lakosztály esetében. Kaució: 
155 Euro / lakosztály. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 6., 13., 20., 27., 
jún. 3., 10., 17., 24., 

szept. 2., 9., 16., 23., 30.

júl. 1., 8., 15., 22., 29.,
aug. 5., 12., 19., 26.  

„A” típusú lakosztály 172 000 196 000
„C” típusú lakosztály 343 000 369 000
„D” típusú lakosztály 449 000 489 000
Helyszíni költségek: kaució 200 Euro/lakosztály. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Előtere egy másik lakosztállyal közös.
„C” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére. A földszinti lakásban 
nappali kétszemélyes kihúzható dívánnyal, főzőfülkével, két francia-
ágyas hálószoba, és egy fürdőszoba található. 
„D” típusú lakosztály: maximum 8 fő részére. A földszinti lakás-
ban nappali kétszemélyes kihúzható dívánnyal, főzőfülkével, három 
franciaágyas hálószoba, és két fürdőszoba található.
Ellátás: önellátás. 

Colle Val d’Elsa EGY RÉGI UDVARHÁZ

Monteleone d’Orvieto PARASZTHÁZ ORVIETO KÖRNYÉKÉN
„C” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére. A lakásban nappali 
étkező- és konyhasarokkal, egy franciaágyas és egy különálló ágyas 
hálószoba valamint fürdőszoba található.
„D” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére. A lakáshoz nappali 
étkező- és konyhasarokkal, két franciaágyas és egy különálló ágyas 
hálószoba, valamint két fürdőszoba tartozik.
Ellátás: önellátás.


