
Mille Stelle

Podere Mille Stelle
... drømmen om en luksus bolig i Toscana 

for dig og din familie kan blive til virkelighed

 



I hjertet af Toscana ligger den smukke gamle og snart 
totalt istandsatte olivengård Mille Stelle - en pragtfuld 
bolig, som du og dine kære kan blive delvise ejere af. 

✨ Dette er en unik bolig i luksusklassen for i alt 4 ejerfamilier, der 
vil eje boligen sammen, men bruge den hver for sig - uden at skulle 
dele huset, swimmingpoolen og haven med andre, når I holder ferie.

✨ For kun en fjerdedel af, hvad en liebhaver ejendom af denne 
kaliber normalt koster, kan I blive medejere af hele ejendommen 
til en købspris på kun € 375.000 pr. ejer.

✨ Ejendommen - der allerede er købt og ved at blive istandsat - vil 
indenfor 12 måneder være totalt restaureret og møbleret, og det 
hele vil blive overdraget som en nøglefærdig bolig til ejerne.

✨ Hver ejer får minimum 2 - med mulighed for 3 - sammenhængende 
ugers sommerferie hvert år i højsæsonen i juni, juli eller august    - 
dvs. i skolernes sommerferie - og I kan desuden bruge hele huset 
i op til flere måneder om året. 

✨ Som ejere betaler I kun 25% af de samlede udgifter til driften af 
ejendommen, men I råder 100 % over huset, når I er her.

✨ På ejendommen er der dansk management, der tager sig af alle de 
praktiske forhold - alt ligefra græsslåning og rengøring til betaling af 
forsikring, vand, el, skatter og lignende, så I blot kan fokusere på at 
nyde ferien. Ejerne kan selv indbyrdes aftale det omfang af manage-
ment, man ønsker.

✨ Folkene bag restaureringen og projekteringen af Mille Stelle har 
mere end 20 års erfaring med køb af boliger i Italien, har restaure-
ret langt over 100 rustikke og charmerende huse og lejligheder til               
danskere og har etableret et utal af smukke swimmingpools, dejlige 
køkkener og  lækre badeværelser. Med andre ord kan I trygt læne 
jer tilbage og overlade istandsættelsen og indretningen til særdeles 
erfarne folk, der har fingeren på pulsen både hvad angår beliggenhed 
og skabelse af værdi.



Konceptet
- sameje, rådighed og aftaler mellem ejerne

Podere Mille Stelle er ejet af 4 ejerfamilier, som hver ejer 25% af den 
samlede ejendom. Vigtigst af alt er, at man som ejer råder 100% over 
ejendommen, når man er her.

Hver ejer kan nyde ejendommen ialt 12 uger om året. 
De resterende uger er afsat til vedligeholdelsesopgaver m.m.

Af de ialt 12 uger, man som ejer har til sin disposition i løbet af et 
kalenderår, vil 2-3 uger altid ligge i juni, juli og/eller august hvert år. 

På den måde får alle en sammenhængende sommerferie på minimum 
2 uger i skoleferien. Hvilke uger, man har om sommeren og ved påske- 
og helligdage, ændres hvert år efter en rullende kalender. Man kan 
naturligvis bytte indbyrdes, hvis parterne er enige om det.

Her er et eksempel på sommerkalenderen for 1. år, hvor alle har 
2 uger sammenhængende. Desuden kan 2 af ejerne udvide ferien 
med en 3. uge i sammenhæng  - se f.eks. familien ’grøn’ og ’gul’. 

Da ejerne iht. den rullende kalender rykker uger fra år til år, vil 
man over en 4-årig periode kunne have 3 ugers sammenhængende 
sommerferie minimum 2 gange. 

I er velkomne til at kontakte os for mere information om den rullende 
kalender, og om hvorledes man har rådighed over Podere Mille Stelle 
- bl.a. i påske- og efterårsferie-ugerne, som jo er ekstra attraktive.

Juni Juli August

Ejer      -   Uge 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 - familien ‘grøn’

2 - familien ‘blå’

3 - familien ‘rød’

4 - familien ‘gul’

1



Om Podere  Mille Stelle 
   ... gården med de tusinde stjerner

Boligen er særdeles smukt beliggende i Rivalto i hjertet af Toscana med 
udsigt over de bløde toscanske bakker og den skønne fredfyldte natur - 
og naturligvis med adgang til masser af betagende solnedgange og en 
stjernehimmel så flot.

Huset er et ægte toscansk stenhus, som bliver helt igennem restaureret 
med smukke detaljerer og materialer af højeste kvalitet. Ejendommen 
er på ca. 350 m2 med bl.a. en stor pejsestue som bibliotek på 1. sal og 
en ligeså fantastisk stue i grundplan samt 4 store soveværelser, der har 
hvert sit eget badeværelse. Endvidere er her et nyt stort landkøkken i 
gammel stil og en helt charmerende vinkælder med plads til hver enkelt 
ejers vinbeholdning samt et vinsmagningsværelse.

Omkring huset er der flere hyggelige terrasser og den mest indbydende 
swimmingpool. Til ejendommen hører 2 ha jord med bl.a. en flot oliven-
lund, som ejerne kan nyde deres helt egen olivenolie fra.



Plantegninger 
Her er arkitektens skitser over, hvorledes Podere Mille 
Stelle vil være indrettet, når den er indflytningsklar.
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Værelserne
- rumfordeling og indretning

Huset vil i stueplan indeholde et stort landkøkken, en rummelig spisestue, der 
via en flot bue har forbindelse til den smukke stue, et bryggers med vaskema-
skine, tørretumbler m.v., et gæstetoilet og et enestående vinsmagningsværel-
se med tilhørende vinkælder.

På 1. sal finder man 4 store soveværelser med formidabel udsigt over det bakkede 
toscanske landskab med vinmarker, olivenlunde og små byer i horisonten. Hvert 
værelse har eget badeværelse med ovenlys, så man også kan se himlen - og de 
mange stjerner - herfra. Envidere er her en enestående og inponerende pejsestue, 
der bliver indrettet som bibliotek med mulighed for at spille billiard og hygge sig 
med andre underholdende aktiviteter.

Huset har hele 2 store og skønne overdækkede terrasser med udsigt til den 
herlige swimmingpool, der har saltvand og kan opvarmes i ydersæsonen.



Vinkælderen og vinsmagningsværelse
- før og efter restaurering

I husets grundplan bliver der lavet et hyggeligt vinrum, hvor hver enkelt 
ejer-familie har sin egen plads til perfekt tempereret opbevaring af vin. 

Loftet bliver sandblæst, så de smukke originale tegl og bjælker fremstår på   
charmerende vis. Den flotte bue mellem rummene bliver genetableret. 
Væggene bliver fritlagte, hvor det er muligt - ydervægge bliver pudset og isoleret.

Udover vinrummet bliver her en vinsmagningsstue i ægte toscansk stil med 
stemningsfuld indretning.

I omegnen er der en række mægtig gode vingårde, hvor man kan købe dejlige 
vine til sin vinkælder - og fx Bolgheri området med sine super vine er mindre 
end 1 times kørsel fra Mille Stelle.



Bæredygtige tiltag
- tanker om både miljø, funktion og økonomi

Mille Stelle er en landejendom, der oprindeligt er bygget i sten og af 
materialer fra området. Ved restaureringen af huset genanvendes både 
sten, tegl, fliser og bjælker i videst muligt omfang. Det er en værdig og fin 
måde at genanvende byggematerialer på, og samtidig giver de originale 
ting sjæl til huset.

Der bliver lavet regnvandsopsamling til bl.a. vanding af haven, solpaneler 
til elproduktion, så det bliver muligt f.eks. at oplade sin elbil gratis og som 
supplement til husets opvarmning med varmepumper. 
Kompost-beholderen kan anvendes til grønt køkkenaffald o.lign.

Internet er rigtig vigtigt for os, og derfor vil her blive installeret          
Starlink, som er en avanceret high speed  satelit-forbindelse, hvor man 
får en download-hastighed på mellem 100 og 200 Mb/s og ping på ned 
til 20 ms.



Podere  Mille Stelle 
   ...... naturen er et mindre spisekammer 

Det er næsten lige før man allerede kan smage den liflige olivenolie. 

Til ejendommen hører 2 ha jord med bl.a. en mindre olivenlund, som 
ejerne kan høste deres helt egen olivenolie fra. Glæd dig!

Naturen omkring Mille Stelle er særdeles rig.

Her er krydderurter og frugttræer samt blomster og en dejlig have. Det 
er blot et spørgsmål om at åbne døren og gå ud og forsyne sig med 
naturens gaver til stor glæde for ganen.



Rivalto og omegn 

✨ Rivalto er en dejlig lille by med ca. 100 indbyg-
gere. Flere af byens huse er sat smukt i stand, og 
byen er en lille perle med små hyggelige gyder og 
kønne antikke stenhuse. Her er fredfyldt og rart at 
være.

✨ I byen finder man en ‘alimentari’ (købmand), 
slagter og café, og i nabobyen Chianni, der ligger 
mindre end et par kilometer herfra, er der flere 
indkøbsmuligheder og spisesteder.

✨ Restauranter - indenfor få km er der flere gode 
restauranter i fx Chianni, Lari, Casciana Terme mv.

✨ Området er et rigtig godt udgangspunkt for 
både kulturoplevelser i fx Firenze, Pisa, Volterra, 
San Gimignano og Siena samt for ture til stranden. 

✨ Km til strand: Ca. 32 km og til ski:   Ca.118 km.

✨ Transport: Firenze lufthavn 82 km.  Pisa lufthavn 
41 km. Med bil ca. 1665 km fra København.



Podere  Mille Stelle 
..... som det ser ud inden istandsættelsen



Podere  Mille Stelle 
..... inden restaureringen



En smagsprøve på hvad folkene bag projektet kan lave - før og efter



Lidt flere af billeder af tidligere projekter - før og efter



Mille Stelle

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Podere Mille Stelle

Toscana Bolig ApS
Info@ToscanaBolig.dk

Tel.: +45 4581 4511 

 


