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Win

3 Interhome-reischeques
ter waarde van 1000 Euro.
Zin om met het hele gezin in een
unieke vakantiewoning te logeren?
Surf snel naar
www.libelle.be/Interhome,
speel mee en maak kans op een
van de drie Interhome-reischeques.

Verrassend recept: Interhome & Toscane

La Vita è Bella

Het recept voor het goede leven in Toscane is verrassend eenvoudig. Neem een
prachtig, glooiend landschap en meng dat met intieme middeleeuwse stadjes
en sfeervolle terrasjes. Bestrooi royaal met imponerende palazzi, overgiet met het
amicale karakter van de Italianen en drink er een sprankelende prosecco bij.
Vergeet niet het belangrijkste ingrediënt: uw ‘eigen’ smaakvolle vakantiewoning.
Een robuust landhuis bijvoorbeeld, dat
met veel stijl en ambiance is ingericht.
Interhome heeft ruim 46.000 unieke vakan
tiewoningen in 26 landen. Dus ook volop
keuze in het betoverende Toscane. Vrijwel
alle huizen zijn privé-eigendom en bieden
optimaal comfort en privacy. Alsof u er zelf
woont.
Natuurlijk trekt u er vaak op uit. Om te
slenteren door het verrukkelijke Siena
of San Gimignano. Maar ‘thuis’ blijven is
ook heel aantrekkelijk. Genieten van het
uitzicht op de ranke cipressen. Of van uw

‘eigen’ zwembad. Terwijl u wegduikt in dat
spannende boek springen man en kinde
ren nog eens in het verfrissende water.
Zo hoort vakantie te zijn: onbezorgd.
Met 45 jaar ervaring biedt het Zwitserse
Interhome kwaliteit en service. Het con
troleert geregeld alle woningen om te
zien of die nog voldoen aan de gestelde
eisen. Interhome heeft een kantoor in
België, maar is ook in Toscane 24 uur per
dag bereikbaar. Voor de lekkerste Pasta di
Mamma hoeft u hen natuurlijk niet te bel
len. Die zet u - con amore gemaakt - moei

teloos zelf op tafel. Lekker buiten eten op
het sfeervolle terras. En daarna nog lang,
héél lang genieten van het goede leven in
Toscane. La Vita è Bella. Met Interhome.

Alvast sfeer proeven?
Bekijk het volledige aanbod en speciale
aanbiedingen op www.interhome.be
of bel de klantenservice 24 uur per dag,
7 dagen per week op 02 648 99 55.

Interhome is aangesloten bij de ABTO en het garantiefonds GFG.

