


Loma-asunnot 
Panzano in Chianti

ja lähialueet



Panzano in Chianti, Toscana, Italia

Panzano sijaitsee aivan keskellä Toscanaa

Viehättävä Toscanan kukkulakaupunki, joka sijaitsee Chianti
Classicon sydämessä, täsmälleen puolessa välissä Firenzestä 
etelään ja Sienasta koilliseen.

Idyllisen, kotoisen sekä vieraanvaraisen Panzanon kylästä aukeaa 
henkeäsalpaava panoraamanäkymä Conca d'Oron laaksoon. 
Täällä viljellään  luonnonmukaisesti laatuviinejä noin 
kahdenkymmenen viinintuottajan voimin yli 300 hehtaarin 
alueella. 

Panzanossa asustaa myös yksi maailman kuuluisimmista 
teurastajista Dario Cecchini, joka isännöi kuuluisia 
liharavintoloita sekä idyllistä lihakauppaa, jossa vierailijoita 
vastaanottaa iloisen isännän lisäksi pauhaava AC/DC musiikki ja 
herkulliset pikkupurtavat.



Fattoria
Le Fonti



Lisätietoja:
8-10 henkilöä
4 makuuhuonetta + 1 yhdenhengen MH
Erillinen siipi omalla sisäänkäynnillä
2 suurta kylpyhuonetta
1 suihkuhuone, 1 pienempi WC
Sauna
Täysin varusteltu keittiö, mm Kaasuhella, astianpesukone
2 isoa olohuonetta, kirjasto, työtila
Iso ruokahuone, myös ruokailutila ulkona, BBQ mahdollisuus
Oma suuri puutarha, jossa iso uima-allas
TV, DVD, WiFi
Panzanon kylässä 8 ravintolaa, 2 baaria/kahvilaa, lihakauppoja, 
useita muita pieniä kauppoja, viinikauppoja, leipomo, apteekki, 
parturi, COOP ruokakauppa, 2 pankkiautomaattia, Greven kylään 
n 7km, Firenzeen n 25km, Sienaan n 25km
Hinta Lokakuu-Toukokuu 3500€/viikko, Toukokuun viimeinen 
viikko-Syyskuu 4200€/viikko

Villa Le Fonti

Le Fontin 15 hehtaarin 
perhemaatila sijaitsee Chianti
Classicon sydämessä Panzanon
kylässä Conca d’Oron
vastakkaisessa laaksossa. Tilan 
omistaa pariskunta Vicky 
Schmitt-Vitali ja Guido Vitali.

Tarjolla on upea Villa, jossa 
yöpyy mukavasti 8-10 henkeä. 
Villa sijaitsee keskellä viinitilaa, 
josta on upeat näkymät Greven 
kylän suuntaan.

Kävelyetäisyydellä Panzanon
kylään (n 600m) 



Vicky, omistaja Guido, omistaja

Villa Le Fonti



Laatua, saunakin on!



Upea pihapiiri



Azienda
Agricola

IL PALAGIO



IL PALAGIO

Lisätietoja:

Maatilalla on 5 erilaista huoneistoa. Tottolo deluxe ja 
La Torre deluxe soveltuvat hyvin perheille tai 
vaikkapa 2 pariskunnalle. Belvedere comfort ja 
Capanna classic ovat hieman pienempiä viehättäviä 
vaihtoehtoja. Il Piccolo on yhden pariskunnan studio.

Huoneistot ovat vuokrattavissa Huhtikuun alusta 
aina Lokakuun loppuun asti.

Hinnat (vaihtelevat sesongin mukaan)

Tottolo ja La Torre 150-380€/yö

Belwedere ja Capanna 100-280€/yö

Il Piccolo studio 90-140€/yö

Il Palagion maatila sijaitsee 
Chianti Classicon sydämessä 
Panzanon kylässä Conca d’Oron
laaksossa n 300 metriä 
merenpinnan yläpuolella. 
Il Palagio on pieni perheyritys, 
jota pyörittää Monia Piccini & 
Franco Guarducci. Omistajien 
filosofia on yhdistää arvoja, kuten 
perhe, perinteet sekä suuri 
rakkaus luontoon. 
Tarjolla on laadukkaita loma-
asuntoja vaativampaankin 
makuun



IL PALAGIO

Lisätietoja:

Kaikki huoneistot ovat hyvin varusteltuja, viihtyisiä 
ja sisustettu Toscanalaiseen tyyliin. Kaikissa on iso 
olohuone, hyvin varusteltu keittiö (mm. kaasuhella, 
jääkaappi, astianpesukone), kylpyhuone ja suihku, 
satelliitti TV, WLAN sekä tietysti tunnelmalliset 
makuuhuoneet. 

Il Palagion pihapiirissä on iso uima-allas (pyyhkeet 
kuuluvat hintaan), grillausmahdollisuus, tyylikäs 
puutarha, parkkipaikka.

Lisämaksusta omistajat järjestävät aamiaisen, 
illallisen ja vaikkapa kokkikurssin.

Asiakkaille aina ilmainen viinitilakierros ja 
tutustuminen viinikellariin. 



Monia & Franco, omistajat Il Palagio



Täällä on mukava kokkailla

Ruokaa, viiniä ja mahtavat näkymät



Romanttista unta tiedossa

Tutustu viinintekoon lomasi ohessa



Panzanon kylä on lähellä

Asut aivan viinitilan sydämessä



AZIENDA 
AGRICOLA 

SAN MARTINO 
A CECIONE

RENZO 
MARINAI



Renzo Marinai

Lisätietoja:

Renzon maatilalla on 4 hiljattain täysin uudistettua 
huoneistoa. Kaikissa huoneistoissa on keittiö 
(jääkaappi, astianpesukone), LED statelliitti TV, 
ilmastointi.

La Volpe kahdelle: 1 Makuuhuone jossa tuplasänky, 1 
kylpyhuone. 

Il Tasso, La Lepre ja Il Fienile ovat kaikki neljälle 
henkilölle suunniteltuja. 

Jokaisessa huoneistossa on olohuone jossa takka, 1 
makuuhuone tuplasängyllä, 1 makuuhuone jossa 2 
erillistä vuodetta sekä 2 kylpyhuonetta.

Kysy kauden hintoja. 

Renzo Marinain 30 hehtaarin maatila 
sijaitsee Chianti Classicon sydämessä 
Panzanon kylässä Conca d’Oron
laaksossa n. 400 metriä merenpinnan 
yläpuolella. 

Nykyään tilan omistaa hollantilainen 
liikemies Tom ja perustajasuvun Renzo
Marinai on vielä mukana pienellä 
omistusosuudella. Janmario Hero
Reina toimii tilan johtajana. 

Biodynaamisen viljelyn ohella, Renzo
Marinai tarjoaa todella laadukkaita 
loma-asuntoja. Huoneistot on 
täydellisesti remontoituja ja täyttävät 
vaativankin lomailijan 
laatuvaatimukset. 



Renzo Marinai

Lisätietoja:

Renzon pihapiirissä on iso uima-allas, 
grillausmahdollisuus, tyylikäs puutarha, 
parkkipaikka.

Lisämaksusta omistajat järjestävät vaikka aamiaisen 
viinitilan kupeessa. 

Asiakkaille aina ilmainen viinitilakierros ja 
tutustuminen viinikellariin. Ja aina kannattaa 
maistaa Renzon upeita orgaanisia viinejä!

Renzon maatila sijaitsee noin 1,5 
km päässä Panzanon kylästä.
Kylästä löytyy mm. 8 ravintolaa, 
2 baaria/kahvilaa, lihakauppoja, 
useita muita pieniä kauppoja, 
viinikauppoja, leipomo, apteekki, 
parturi, COOP ruokakauppa, 2 
pankkiautomaattia. 
Greven kylään n 7km, Firenzeen n 
25 km, Sienaan n 25 km, 
Roomaan n 300 km. 



Aamiainen viinitilalla

Janmario, tj



Henkeäsalpaava panoraamanäkymä

Aamu- vai Ilta-uinti?



Useita 
muita loma-

asunto 
vaihtoehtoja



Chianti and More

Lisätietoja:
www.chianti-and-more.com

Panzanon sekä lähialueiden 
loma-asunto expertti Karin Dietz
(Chianti and More) yhteistyössä 
Travia Wines’in kanssa järjestää 
useita laadukkaita vaihtoehtoja 
aina kahden hengen idyllisistä 
mökeistä jopa yli 20 hengen 
hulppeisiin lomavilloihin. 
Löydämme juuri sinulle varmasti 
sopivan vaihtoehdon.  

http://www.chianti-and-more.com


Kaikissa kohteissa on uima-allas

Auringonlasku laaksossa



Hulppea kokonaisuus – jopa 14 makuuhuonetta

Ihastuttavia Villoja!



Loma-asuntojen 
varaukset sekä 
tarkemmat tiedustelut:
Tero Lunnela 
Puhelin +358 40 7000787

Sähköposti 
tero.lunnela@traviawines.fi

mailto:tero.lunnela@traviawines.fi



