Agriturismo Villa Barbarina, Alghero - Sardinië
Het schitterende Nature Resort Villa Barbarina bevindt zich op kleine afstand van het centrum
van Alghero, aan de noordwestkust van Sardinië. Dit gastvrije en moderne landhuis met
zwembad is gelegen in een groene omgeving. Een aanrader!,
Over de accommodatie
Op een zeer gunstige locatie vlakbij Alghero ligt Agriturismo Villa Barbarina. Het prachtige
landhuis wordt gerund door de zeer vriendelijke gastheer Giovanni en is omgeven door maar
liefst 5 hectare grond met een enorm gazon en prachtige olijfbomen. De accommodatie
beschikt over een zwembad en op nog geen zeven kilometer afstand ligt de schitterende
Riviera del Corallo. In het restaurant met een groot buitenterras zijn de tafels netjes gedekt en
kun je iedere avond genieten van traditionele en bijzondere gerechten. Volgens ons zonder
meer een aanrader!
Kamers
In het hoofdgebouw bevinden zich de receptie en het restaurant. De royale en keurig
ingerichte kamers zijn ondergebracht in een bijgebouw. Elke kamer in Villa Barbarina beschikt
over eigen badkamer, lcd-televisie, airconditioning en een elektronisch kluisje. De kamers zijn
mooi ingericht met natuurlijke kleuren en handgemaakte lampen. Er zijn zowel twee-, drie- als
vierpersoonskamers. Op aanvraag kunnen ook suites geboekt worden. De suites zijn voorzien
van een woonkamer, 1 of 2 aparte slaapkamers evenals 1 of 2 badkamers. Vanaf je eigen
balkon of terrasje kun je genieten van een schitterend uitzicht over het uitgestrekte landgoed.
Uniek vakantieplekje voor...
Als je op zoek bent naar een ontspannen vakantie in een landelijke omgeving en kennis wil
maken met de traditionele keuken, dan is Villa Barbarina zeker geschikt voor jou! Ook tijdens
een rondreis is het zeker de moeite waard om hier enkele nachten door te brengen.
Accommodatie faciliteiten:
• Parkeerplaats
• Tuin
• Airconditioning
• Verwarming
• Receptie
• Bar
• Restaurant
• Speeltuintje
• Zwembad
• Wi-Fi (In de hall en bij het zwembad)
• Fietsverhuur
Kamerfaciliteiten:
• Airconditioning
• Lcd-televisie
• Minibar
• Kluisje
• Haardroger
• Badkamer
Sportfaciliteiten in omgeving:
• Wandelen
• Fietsen
• Watersporten aan zee
• Manege

Interesse? Vraag nu een offerte aan bij jouw Personal Travel Agent.

