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2 inimese tuba 50 eurot2 inimese tuba 50 eurot2 inimese tuba 50 eurot2 inimese tuba 50 eurot

3 inimese tuba 60 eurot3 inimese tuba 60 eurot3 inimese tuba 60 eurot3 inimese tuba 60 eurot

4 inimese tuba 70 eurot4 inimese tuba 70 eurot4 inimese tuba 70 eurot4 inimese tuba 70 eurot
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korteri kohta , alla 12-aastastele lastele tasuta. korteri kohta , alla 12-aastastele lastele tasuta. korteri kohta , alla 12-aastastele lastele tasuta. korteri kohta , alla 12-aastastele lastele tasuta. 

Hinnad ei sõltu aastaajast.Hinnad ei sõltu aastaajast.Hinnad ei sõltu aastaajast.Hinnad ei sõltu aastaajast.

Bed & Breakfast , Holiday-Home
" Pergolato di Sotto " in Chianti

Via Pergolato 4/M 50026 Loc. Bargino

(San Casciano in Val di Pesa - Firenze)

Tel. +39 055 8249335

Mobile1 +39 328 8518445

Mobile2 +39 328 8518442

Fax +39 06 233238979

For additional info see the other website pages www.chianti-holidays.it
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