
Mille Stelle

Podere Mille Stelle
... en luksus landejendom i Toscana

med 4 boliger af høj karat ...

 



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

Ejendommen 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.

Hver bolig har den fineste udsigt over vinmarker, olivenlunde og i horisonten 
forskellige middelalderbyer. Naturen er rig på dyr og planter.

Ejendommens fælles arealer har både flisebelagte områder, græsplæner 
til boldspil, frodig beplantning med blomsterkrukker, buske og træer og 
p-anlæg med bl.a. overdækning samt en stor saltvands swimmingpool.

Hele ejendommen inkl. swimmingpool bliver vedligeholdt af dansk-italiensk 
professionelt personale, der gerne er behjælpelig med også at løse andre 
opgaver, man som ejer måtte have behov for i relation til f. eks. udlejning, 
og hvis man måtte have brug for assistance under sit ophold.

Mille Stelle er et enestående sted, hvor man virkelig kan nyde at være 
hele året rundt. 



I hjertet af Toscana ligger den smukke gamle og snart 
totalt istandsatte olivengård Mille Stelle - en pragtfuld 
ejendom med 4 selvstændige boliger. 

✨ Dette er en unik ejendom i luksusklassen med 4 boliger i 2 plan 
med helt private haver, skønne fælles arealer og swimmingpool.

✨ Hver bolig har 2 stuer og 3 soveværelser med hvert sit badeværelse. 
Boligerne har udgang til sin helt egen private pergola og have. 

✨ Ejendommen, der er en smuk original olivengård med facader i 
sten, er ved at blive istandsat og vil i løbet af ca. 12 måneder være 
totalt restaureret og klar til indflytning.

✨ Beboelsesarealet for hver bolig vil være ca. 90-110 kvm.

✨ Prisen for en af de smukke boliger med egen have og fælles 
swimmingpool, p-plads m.v. starter ved Euro 385.000.

✨ På ejendommen er der management, der tager sig af alle de 
praktiske forhold - alt ligefra græsslåning og rengøring til betaling 
af forsikring, vand, el, skatter og lignende. Ejerne kan naturligvis 
indbyrdes aftale det omfang af management, man ønsker.

✨ Folkene bag restaureringen og projekteringen af Mille Stelle 
har 20 års erfaring med køb af boliger i Italien, har restaureret 
langt over 100 rustikke, charmerende huse og lejligheder til private 
danskere, feriefonde og virksomheder, 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 
til særdeles erfarne folk, der har fingeren på pulsen både hvad angår 
beliggenhed og skabelse af værdi.

VELKOMMEN TIL MILLE STELLE ✨



Skitse - stueplan

Oversigt over boligerne

Stueplan
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4

3

Bolig nr.

Bolig nr. 

Bolig nr.

Bolig nr. 

Boligens areal:   Ca. 92 m2

Boligens areal:   Ca. 93 m2

Boligens areal:   Ca. 107 m2

Boligens areal:   Ca. 107 m2

Pris:   € 405.000

.... SOLGT ....

Pris:   € 425.000

Pris:   € 385.000

4

3

Vejledende skitse er uden ansvar. Nærværende skitse er ikke målfast og ej heller præcis. Ændringer kan forekomme.
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Skitse - stueplan

Oversigt over boligerne

1. sal

2

4

3

Bolig nr.

Bolig nr. 

Bolig nr.

Bolig nr. 

Værelser i alt: 5    Heraf soveværelser:  3

Værelser i alt: 5    Heraf soveværelser:  3

Værelser i alt: 5    Heraf soveværelser:  3

Værelser i alt: 5    Heraf soveværelser:  3

Badeværelser: 3

Badeværelser: 3

Badeværelser: 3

Badeværelser: 3

4

3

Vejledende skitse er uden ansvar. Nærværende skitse er ikke målfast og ej heller præcis. Ændringer kan forekomme.
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PLANIMETRIA  GENERALE
SCALA 1:100
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Skitser over hele ejendommen

PROSPETTO SUD
(scala 1:100)

PROSPETTO OVEST
(scala 1:100)

PROSPETTO NORD
(scala 1:100)

(scala 1:100)
PROSPETTO EST



Boligerne

Hver af de 4 boliger har 2 stuer, 3 soveværelser og 3 badeværelser.

I stueplan er 2 store og lyse sammenhængende stuer - i den ene er klargjort 
til montering af køkken. Her er også et værelse, der kan anvendes som kontor, 
soveværelse, gæsteværelse eller tv-stue, alt efter hvad man foretrækker. I 
forbindelse med værelset er et badeværelse.

På 1. sal ligger 2 gode soveværelser med formidabel udsigt over det toscanske 
landskab med vinmarker, olivenlunde og flere charmerende byer i horisonten. 
Hvert soveværelse har sit eget badeværelse.

Alle boliger har sin egen skønne pergola med udsigt over det dejlige landskab, 
egen have og direkte udgang til fællesarealerne og swimmingpoolen.

For god ordens skyld skal det nævnes, at køkken ikke er inkluderet i prisen.



Området omkring Mille Stelle

✨ ‘Podere Mille Stelle’ ligger i Rivalto i Chianni kommune. Rivalto er 
en dejlig lille by med ca. 100 indbyggere. 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.

✨ Nabobyen Chianni, som er mindre end 1 km fra Rivalto, er en rigtig 
hyggelig borgby med ca. 1.500 indbyggere, flere gode restauranter 
og indkøbsmuligheder. Og på mange af de lokale gårde i  området 
tilbydes oliven- og vinsmagning.

✨ Egnen har en særdeles interessant historie, der kan føres tilbage til 
etruskernes tid. Selve Chianni er sandsynligvis grundlagt sidst i 1200- 
tallet og har stadig den dag i dag både originalitet og atmosfære i                
behold. Her er små gader, charmerende pladser og mulighed for at 
opleve historiens vingesus. Samtidig er byen et optimalt udgangspunkt 
for kulturoplevelser i fx Pisa, Firenze, Volterra, Lucca, San Gimignano og 
Siena samt for ture til stranden. 

✨ Restauranter - indenfor få kilometer er der flere gode restauranter i 
f.eks.Chianni, Lari, Casciana Terme mv.

✨ Km til strand: Ca. 32 km og til ski: Ca.118 km. Herfra er ca. 40 km 
til Pisa og 78 km til Firenze.

✨ I bil er der ca. 1660 km fra København eller Århus. Foretrækker 
man at flyve, går Norwegian fra København til Pisa og Ryanair fra Billund 
til Pisa, Vueling og SAS flyver fra København til Firenze (78 km) og SAS 
samt Ryanair flyver fra København til Bologna - ca. 165 km fra huset. 

Kontakt os hvis du vil vide mere om Podere Mille Stelle
Peter Simmering ✨ Drosselvej 57C ✨ 2000 Frederiksberg ✨ Tlf.: 26 35 45 11


