Jaddhu Country Resort, Capichera - Sardinië
Zin in vakantie? Ontdek dit relaxte countryhotel in het geliefde Noord-Sardinië. Deze mooie
agriturismo ligt in de heuvels van Arzachena, in een schitterende omgeving die rijk is aan
culturele schatten, niet ver van witte droomstranden met azuurblauw water.
Over de accommodatie
Jaddhu is een kleinschalig resort waar de service van een 3-sterren hotel hand in hand gaat
met het landelijke karakter van een agriturismo. Gevestigd in een streek van Sardinië bekend
van de Capichera wijnranken, vormt Jaddhu Country Resort een speciaal vakantieplekje. Het
resort ligt te midden van olijfbomen en ligt op loopafstand van Nuraghe la Pristina en het
reuzengraf Coddu Vecchiu. Om je verblijf nog aangenamer te maken beschikt de
accommodatie over een goed Sardijns restaurant met buitenterras waar het op zwoele
zomeravonden prima vertoeven is. De accommodatie beschikt over een zwembad en
fitnessruimte en er kunnen fietsen worden gehuurd. Een enorm landgoed met mediterrane
macchia en oude olijfbomen zijn kenmerkend voor deze accommodatie.
Kamers
De gastenkamers zijn rustig gelegen op het landgoed van Jaddhu. Het interieur is eenvoudig
maar sfeervol. Standaard is iedere kamer voorzien van airconditioning, minibar, televisie en
een eigen badkamer. Een gezellig zitje buiten maakt het geheel compleet. Dankzij de rustige
ligging is de privacy en een goede nachtrust gegarandeerd!
Activiteiten
Op slechts een kleine vier kilometer afstand van Jaddhu Resort ligt het plaatsje Arzachena.
Ook ben je dicht bij de archeologische sites waaronder nuraghe Albucciu, La Prisgiona na en
het reuzengraf Coddu Ecchju. De Costa Smeralda, met haar schitterende kustlijn, prachtige
stranden en verborgen baaien, ligt binnen handbereik. Het plaatsje Palau, mede bekend
vanwege de enorme ”berenrots” kan met de auto gemakkelijk worden aangedaan. Dit gezellige
plaatsje met diverse mooie stranden en gedurende de zomermaanden een grote avondmarkt is
een bezoek zeker waard. Vergeet niet om deel te nemen aan een bootexcursie naar de
eilanden van het Maddalena Archipel.
Uniek vakantieplekje voor...
Onderdompelen in een heerlijk groen landschap niet al te ver van de bruisende Costa
Smeralda met haar schitterende stranden vandaan? Dan is een vakantie in Jaddhu Country
Resort voor jou weggelegd. Ook tijdens een Sardinië rondreis is een tussenstop in Jaddhu
uitermate geschikt.
Accommodatie faciliteiten:
• Parkeergelegenheid
• Receptie
• Restaurant
• Airconditioning
• Tuin
• Zwembad met kinderbad
• Hot Tub
• Kleine sauna en turksbad
• Wi-Fi
• Mountainbike verhuur
Kamerfaciliteiten:
• Airconditioning
• Verwarming
• Balkon/Terras
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•

Televisie
Kluisje
Minibar
Badkamer met douche

