Airole – en pärla i Ligurien
Bergsbyn Airole har ett fantastiskt läge med närhet till olivklädda berg, floden Roya och sköna bad i
kristallklart vatten. Byn har anor från 1400-talet, och ”historiens vingslag” möter besökaren i de
smala gränderna. De ca 500 fast boende gör att Airole har god service med fyra restauranger, två
barer, post, skola, apotek samt två livsmedelsbutiker. Högt ovanför byn ligger vingården ”A Trincea”
vars vin går att avnjuta på restaurangerna eller på någon av barerna. Vandringar utgår direkt från byn
och hänförande landskap möter vandraren på väg mot nästa by, källa eller flod. Utmärkta
kommunikationer gör det enkelt att ta sig till havet, eller till de närliggande alperna. Skidorten
Limone ligger 1 timma bort med tåg från Ventimiglia. Till Ventimiglia tar det ca 15 min med buss eller
tåg från Airole. Det är en levande stad med affärer, saluhall, restauranger, långa stränder och all
service du behöver. Om du sedan vill utforska mer, tar tåget dig vidare till närliggande San Remo,
Menton, Monte Carlo eller Nice. Varje fredag hålls en gigantisk marknad i Ventimiglia där du hittar
”allt mellan himmel och jord”.
Du kan hitta mer information om Airole på kommunens hemsida http://www.comune.airole.im.it/

Lägenheten Via Gioberti 40

Den nyrenoverade lägenheten ligger i den gamla delen av byn och har både kvar den ålderdomliga
karaktären men erbjuder samtidigt hög standard med fina material. Den består av 2 stora rum med
öppen köksdel samt ett badrum, fördelade på ca 50 kvm. En balkong löper längs med och har utgång
från båda rummen. Det finns 4 sovplatser - en dubbelsäng i sovrummet samt en bäddsoffa i
allrummet. Lägenheten är fullt utrustad med tvättmaskin, värme etc. I hyran ingår sänglinne,
handdukar samt slutstädning.
Pris:
5500:-/vecka (kostnad för värme tillkommer under den kalla årstiden)

Lägenheten Via Gioberti 9

I anslutning till en idyllisk trädgård mitt i den gamla delen av byn ligger denna mysiga lägenhet. Den
består av två rum, badrum, terrass och uteplats. Från trädgården kommer man in i kök och matrum,
därefter till sovrummet med anslutande badrum och utgång till den lilla terrassen. Lägenheten är
nyrenoverad 2016 och cirka 45 kvm stor. I bäddsoffan sover två personer bekvämt.
Tillgång till WIFI-uppkoppling.
Pris: 4500:- per vecka. I hyran ingår sänglinne, handdukar och slutstädning

Resebeskrivning och kontaktinformation
Om du inte åker egen bil så flyger man bäst till Nice. Buss från flygplatsen tar dig sedan till Nice
Centralstation varifrån tåget avgår till Ventimiglia. Väl där tar du bussen vidare upp till Airole. Om du
vill hyra bil rekommenderar vi ett bolag som heter Truche Location. De möter upp i ankomsthallen på
Nice flygplats.
Vid intresse kontakta:
Katarina Gustafsson 0739-417431 eller katarina.g@blixtmail.se
Bengt Weine 0704-226826 eller bengt.weine@gmail.com

