
La Casa (6 personen) 

 
 
La Casa is een meer dan 100 jaar oud, volkomen gerenoveerd, stenen boerenhuis omringd door 
olijfbomen. Doordat de oorspronkelijke buitenmuren meer dan 40 cm dik zijn houdt het huis een 
behaaglijke temperatuur. 
Binnen is het huis modern en gezellig ingericht en van alle gemakken voorzien. De woonkamer en 
eetkamer (26  m2.) hebben de oorspronkelijke honderd jaar oude kastanje balken en terracotta 
zoldering. Van de drie openslaande deuren, komen er twee uit op een groot terras aan de voorkant 
van het huis (zuidligging), omzoomd door olijfbomen. De grote teak eettafel met 6 stoelen staan onder 
een ruim zonnescherm.  Dit terras loopt door naar opzij (zuid west), bereikbaar via de derde 
openslaande deur. Ook hier is een zithoek met parasol.  Een heerlijke plek om lekker te eten met 
vrienden of familie of  te lezen en spelletjes te doen  en van het prachtige uitzicht op het dorp 
Valdottavo en de omringende heuvels te genieten. 
Vanuit de eetkamer kom je in de  nieuwe, modern ingerichte keuken voorzien van o.a. 
inductiekookplaat, oven en afwasmachine. Op de begane grond is ook een badkamer met douche, 
wastafel en toilet, een grote werkkast met wasmachine en een ruime entree. 
Op de boven verdieping zijn aan de zuidkant twee ruime slaapkamers (2x1 en 1x2) met prachtig 
uitzicht. Daarnaast is er een grote  twee persoons slaapkamer met openslaande deur naar een eigen 
terras op het zuidwesten.  Alle slaapkamers hebben een hang- en ligkast en horren tegen 
insecten.  De ramen hebben of binnen-, of buitenluiken. Ook deze verdieping heeft een ruime 
badkamer met douche, toilet, bidet en dubbele wastafel. Er is ook nog een  apart toilet met wastafel. 
Door de verschillende betegelde terrassen, het  terrein  met  olijfbomen  en het zwembad op 50 meter 
afstand is er altijd een  lekker plekje te vinden in de zon of schaduw.  La Casa heeft ook een 
permanente tentoonstelling (schilderijtjes, stillevens en prints)  aan de muren van de Italiaanse artiest 
Maurizio Bentivegna (www.mauriziobentivegna.com) die ook door de huurder gekocht kunnen 
worden, als aandenken aan hun verblijf in Casa Boschi en Toscane. 
 

  
 

 
 
 


