
 
 

 

 
 
Dit schitterende landgoed van 400 ha met 1e klas accommodaties ligt in de mooie binnenlanden van 
Toscane. Het is prachtig gelegen in het hart van Toscane tussen de groene heuvels met wijngaarden, 
bossen en olijfbomen. Afstanden Pisa (30 km), Florence (60 Km), Siena (70 km), Lucca (40 Km), S. 
Gimignano (45 km), Volterra (45 km).  Het dichtstbijzijnde restaurant ligt op 2 kilometer en de lokale 
winkels op 3 kilometer.  
 
Vanaf de ingang van het Landgoed Varramista loopt een lange oprijlaan door de mooi aangelegde 
tuinen naar de hoofdvilla in Italiaanse stijl. Aangrenzend bevinden zich de historische wijnkelder en 
boerderijen, proeflokalen en een klein meer. Vandaar leidt een privé weg naar drie aparte landhuizen 
met appartementen en elk landhuis heeft zijn eigen zwembad en tuin.  
 
Fattoria Varramista is het  wijnhuis met een eeuwenoude geschiedenis en een prestigieuze 
wijnkelder. Shiraz is de belangrijkste wijn die ze produceren, samen met de historische Sangiovese.  
Er worden regelmatig tours door de kelders van het landhuis georganiseerd. Deze tour kost vanaf 5 
17 per persoon en leidt langs de kelders waar de wijnen gemaakt worden en vervolgt haar weg door 
de kelders met houten vaten waar de rode wijnen hun karakteristieke smaak krijgen. Na de tour is 
het tijd om de wijnen te proeven, samen met koude Toscaanse vleeswaren en pecorino kaas, 
Toscaanse olijfolie, vers brood en amandel koekjes. Ook is het mogelijk op aanvraag een kookcursus 
te krijgen of een Italiaanse taalcursus. 
 
Varramista blinkt uit in zijn uitgebreide service en het is mogelijk tegen betaling gebruik te maken 
van een shopping service, transfer service naar de luchthaven of de diensten van een kok. 
De woningen kunnen individueel gehuurd worden maar zijn ook ideaal voor een groep vrienden of 
familie, want sommige appartementen kunnen met elkaar verbonden worden waardoor er een grote 
accommodatie ontstaat. Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van de appartementen en ze 
zijn allemaal uitgerust met airconditioning, telefoon, wifi en de mogelijkheid om buiten te dineren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Lecceta (totaal 29 personen): een villa met twee verdiepingen en een vrijstaande hooischuur met 
een mooi uitzicht over de omliggende wijnvelden. De villa is verdeeld in vier appartementen voor 4 + 
5 + 6 + 6  personen en in de omgebouwde hooischuur Il Cedro met privé tuin is daarnaast nog 
capaciteit voor 8 personen. La Lecreta heeft een zwembad (15m x 7,5m) op een lager gelegen terras.  
 
 

 
Il Monsonaccio (totaal 26 personen): deze villa 
van twee verdiepingen met vrijstaande 
hooischuur ligt in een grote tuin, omgeven door 
grote bomen die voor de benodigde schaduw 
zorgen. De drie appartementen bieden ruimte 
aan 4, 6, en 8 personen. In de hooischuur van 2 
verdiepingen met prive tuin is ruimte voor 8 
personen. Het zwembad (8m x 15m) ligt op circa 
50 meter van elk gebouw.  
 
 
 

 
La Frasca(totaal 20 personen): een 
zelfstandige villa met vrijstaande 
hooischuur. De villa is verdeeld in twee 
appartementen voor 8 personen en in de 
voormalige hooischuur is ruimte voor 4 
personen. De appartementen kunnen 
gekoppeld worden tot een grote 
accommodatie. Elke slaapkamer heeft een 
eigen badkamer en het zwembad 
(15m x 7,5 m) ligt in het groene gazon  
voor de villa.  
 
Prijzen in het hoogseizoen 25 juni tot 2 september 
Appartement 4 personen vanaf € 1500 - €1700 per week 
Appartement 6 personen vanaf € 2200 per week 
Appartement 8 personen vanaf € 2600 - € 2900 per week 
Villa La Frasca voor 20 personen met privé zwembad vanaf € 6950 per week 
Incl. bedlinnen, wifi,  1 x per week schoonmaak, gebruik wasmachine, airco, eindschoonmaak. 
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