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Annan Information
I köket ingår kaffebryggare, mikrovågsugn, spis och kylskåp, samt gott om bordsduk och
bestick för upp till tio personer. I utkanten, 1 km från centrumet av Camaiore, i distriktet Frati,
6 km från havet, belägen vid en väg. Hur dags är det första och sista tåget från Viareggio till
Fiumicino Aeroporto. Det omfattande gågatan gör det möjligt att gå någonstans till fots, men
att hyra en cykel kan vandra på vattnet, vid hamnen eller i den närliggande parken. Boka
online innan du går och upptäck en rad alternativ. Vi har timmars-, dags-, kortsiktiga,
veckovisa, månatliga och långsiktiga erbjudanden tillgängliga på den här platsen, och du kan
prata med oss för att ta reda på vilken som passar bäst för din resa. Från Viareggio finns också
en mycket långsam linje till Lucca (15 minuter), Montecatini (45 minuter), Pistoia (1 timme),
Prato (75 minuter) och Florens (90 minuter).
En av de mest ovanliga sevärdheterna här är en "fisk och chip" -båt som suger upp kanalen
dagligen strax före lunchtiden till en stor kö av människor som väntar vid bron för lunchen.
Vi lyckades till och med en singelsång i bussen till italienska låtar på vägen hem. Lugnt, soligt

läge, 9 km från havet, på landet. Anton 2017-06-16T00: 00: 00Z Detta var en sista minuten
bokning. Jag kan inte spåra tillräckligt om min underbara tid på Laura's villa.
Massimiliano var lyhörd och gav råd till stranden och restaurangerna. Torre del Lago, hemmet
till den berömda kompositören Puccini ligger bara 4 km bort och hans hus är öppet för
allmänheten. Staden är känd för sin karneval Carnivale di Viareggio i en grannstad Torre del
Lago. Beroende på land, kan dessa priser inte inkludera skatter, kan endast omfatta moms eller
kan inkludera alla skatter (moms och lokal skatt). Hälsningar Lena Lena 2016-07-03T00: 00:
00Z De är så snälla och trevliga rum Bi Ta 2017-04-17T00: 00: 00Z Det var ett fint och rent
rum. Det fanns också ingen anteckning om att i ett hus är hund. Det sista tåget från Milano till
Viareggio avgår kl 20:10. Detta påverkar direkt Viareggios framtid, som från det ögonblicket
blev fokus för Luccas ansträngningar att förvandla staden till centrum för kommersiella
aktiviteter, och förutom torget som byggdes i (1534) med sikte på att skydda hamnen började
flera bosättningar framträda.
Genom att fortsätta bläddra accepterar du vår användning av cookies. Det finns också en
permanent marknad med några intressanta båsplatser. Le opere dell'ingegnere architetto
Alfredo Belluomini. Dra nytta av det välutrustade köket för att laga mat med lokala produkter
under din semester. Under tiden har dock dess huvudsakliga karaktäristika blivit sin enorma,
animerade paradflottor. Ring oss nu på 01 240 1784 eller begär en återuppringning och en av
våra vänliga resexperter kommer att ringa dig för att diskutera dina alternativ. Det är känt som
"Tyrrenska pärlan" med en lång sträcka av fina sandstränder.
En av de första sakerna du märker medan du går till de smala gatorna i Viareggio är hur få
engelsktalande semesterfirare du är bland. Stuga i havsområdet hörn i Torre del Lago Ett extra
hem, verkligen ouppnåelig. Under tryffeljakt får du chansen att leta efter vad som kallas
"skogens diamant". Genom att fortsätta att bläddra på webbplatsen godkänner du vår
användning av cookies. Under högsäsongen driver dock en gratis buss från campingen till
stranden. Du kan se det igen om du använder en annan av Hertzs webbplatser. Madine 201706-02T00: 00: 00Z Lägenheten är riktigt snygg och överraska oss, snyggt, bekvämt och
bekvämt.
Vi gör det möjligt för STORER att arbeta tillsammans för att utveckla lösningar på stora
urbana utmaningar, och bekräfta den viktigaste rollen som spelas inför alltmer komplicerade
samhällsförändringar. Bara andra gripe var det faktum att du måste upprepade gånger logga in
på wifi-nätverket, det var verkligen irriterande. Giacomo tog tid att kolla på oss och fråga vad
vi behövde, även om han var upptagen. Närbelägna sevärdheter: Forte dei Marmi 8 km,
Viareggio 3 km. Särskilt Maitre Vincenzo, en grumpig gammal man, verkar hata sitt jobb.
Promenera längs stadens charmiga gator, äta en gelato på Passeggiata eller i tallskogens
skugga, titta ut mot havet på Darsena eller längre ut mot den ännu mer obebodda stranden,
Lecciona, nära Torre del Lago; äta fisk i en av de typiska kustrestaurangerna och njut av en
avkopplande dag omgiven av saltets doft: Viareggio har varit allt detta i århundraden. Om ett
bra nattliv är högt på listan över prioriteringar så kommer du vara på rätt plats. Frukost
serveras från 08.30 till 10. Annars kan gästerna självständigt tillhandahålla. Viareggio
återuppbyggdes efter en brand 1917, består idag av en strandpromenad kantad av villor med
frihet och art deco och en lång strand med fin sand samt en aktiv fiskehamn och två vackra
tallskogar. Gå med i Ange en destination Sök Om Viareggio Hotell Flyg Flyg Flyg Sevärdheter
Sevärdheter Flygbolag Hjälpcenter Logga in Gå med Mina resor Nyligen tittat Bokningar
Inkorgen Mer Hjälpcenter. Klicka på favoritikonen för att hålla semestern du älskar på ett bra

ställe.
Vi är lyckliga Andre 2017-07-21T00: 00: 00Z Appartamento facile da raggiungere, molto
appartato e abbastanza silenzioso. Bottenvåningen består av ett vardagsrum, en matsal med TV
och ett pentry som kan användas på begäran. Genom att använda den här webbplatsen
godkänner du Användarvillkoren och Sekretesspolicy. På första våningen finns två
dubbelrum och ett badrum med badkar-dusch. Försök igen, eller alternativt kan du skapa ett
Jet2holidays-konto med din favoritadress. I början av 1900-talet byggdes flera villaer i
frihetstilstånd på landsbygden och staden Viareggio utvecklades senare kring dem. Vi arbetar i
gästfrihet så vi är väldigt vänliga och mer än glada att ge dig ett gott välkomnande. Användbar
information för alla som väljer att köra till Versilia och behöver parkera sin bil.
Sedan 2001 har karnevals hantverkare flyttat till Cittadella del Carnevale eller, bokstavligen,
Carnival Town. Som världsledande inom stuguthyrning erbjuder vi det största urvalet av
fastigheter för alla rese tillfällen och varje budget. Vackert och ljust loft som nyligen
renoverats 100 meter från havet med en stor terrass med utsikt över havet och bergen. Varje
upplaga innehåller: Ett urval av fascinerande artiklar; exklusiva erbjudanden från "The Italian
Shop"; användbar information för besökare till Italien och insikter om Italien och den
italienska livsstilen. Oavsett om du hyr en bil för affär eller nöje, eller om du behöver en bil
eller van, har Europcar rätt hyrbil på Viareggio för dig.
Därefter antar du att ha möjlighet att "minnas i lugn din känsla" med en underbar middag, n.
Denna lägenhet erbjuder en trevlig privat trädgård och har enkel tillgång till stränderna på
Versilia kusten (Lido di Camaiore, Viareggio, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi). De
trevliga städerna Pisa och Lucca ligger på kort avstånd (30 km bort) och Cinque Terreregionen ligger ca. 100 km bort. Avstånd: Stränder 900 m, allmänna butiker med några hundra
meter, Pisa (flygplats) 30 km, Lucca 32 km bort, Cinque Terre-regionen ligger ca 100 km,
Florens (flygplats) 110 km. Overpriced och jag är på väg att skriva ett klagomål brev - på
grund av dålig standard, smuts och övergripande fruktansvärda erfarenhet som vi hade.
Vänligen ange ditt partner-ID-partner-ID Vänligen ange ditt användar-ID Användarnamn
Ange ditt lösenord Lösenord Koden du har använt är länkad till ett visst användarkonto.
Kristen 2017-04-15T00: 00: 00Z Paola e stata molto simpatica e dispobibile, inoltre il bagno
non era i comune ma privato. Beläget i ett lugnt läge och mycket väl inredda, erbjuder det en
trevlig vistelse i idealisk position, för att nå allt i några steg. Vill du se mer av Toscana än de
kända platser i Lucca, Pisa och Siena i närheten. Idag regerar den som näst största staden i
provinsen Lucca, och under karnevalsäsongen och sommarmånaderna exploderar
befolkningen med besökare vid en bred, som kommer att bo på ett av de många hotellen som
frestas av färgerna, energi, sandstränder och delectable menyn med fisk. Veronica och Paola
har inte en gång hjälpt oss på våra personliga önskemål, så tack. Mitt boende är lämpligt för
par, ensamma äventyrare, affärsresenärer, familjer (med barn), stora grupper och håriga
vänner (husdjur).
Hotellet ligger nära boulevarden med affärer och restauranger, cool tallpark och stranden 5
minuters promenad. Shopping och nattklubbar men också avkopplande semester. Se ett
exempel på organiserad verksamhet i Viareggio. Expedias vanliga bokningsvillkor gäller.
Förbered dig för att känna och gå med i den autentiska toskanska atmosfären. Ja, det är
möjligt att resa från Viareggio till Milano utan att behöva byta tåg. Laura villa är ett vackert
toskanskt hem fylld med antikviteter och har en härlig trädgård. De första badanläggningarna i
staden dateras tillbaka till 1823 och sedan de har lockat besökare, många av historisk betydelse

som poeten Percy B. I mars 1814 protesterade befolkningen öppet mot fransmännen, en
händelse som blev en ren vandalism. Turnén börjar från de underbara omgivande väggarna,
de enda som fortfarande är.

