




ITALIA LIVING VILLA NEW

Detta magiska och exklusiva boende har ett unikt läge med vackra vyer över vingårdar, gröna 
ängar och Italiens sagolika sjö - Gardasjön! 

Villan, som ligger mellan Gardasjöns vackra huvudstad Desenzano och den lilla charmiga 
byn Padenghe sul Garda, erbjuder 150 kvm yta och ytterligare 200 kvm trädgård i privat 
läge. Tre vackra terasser med perfekt läge för härliga grillkvällar med kvällssol. Villan är 
nyrenoverad så vi kan garantera våra gäster extrem hög standard.

Villan erbjuder vackra trägolv, nya möbler i modern design, fullt utrustat kök med nya vitvaror 
och två nya badrum varav ett badrum har dusch. Det finns även en vacker öppen spis i var-
dagsrummet. Ljusinsläppet är optimalt.

På ovanvåningen kan vi erbjuda två separata sovrum med dubbelsängar 160x200cm och 
180x200cm. På samma våning finns även ett badrum utrustat med wc, bidé, handfat och 
dusch. Här finner du även en enkel sovalkov som passar utmärkt för barn, 100cm djup och 
160cm lång. På den rymliga terassen som öppnas upp från ena sovrummet kan du njuta av 
den magiska utsikten över de vackra ängarna, vingårdarna, poolen och sjön! 



På nedanvåningen finner du ett separat kök med utgång till den vackra trädgården och den 
injudande uteterassen. Vardagsrummet erbjuder en öppen ljus yta med en rymlig bäddsoffa 
(160 cm madrass), öppen spis och plasma TV. På denna öppna yta finner du även matsal-
sbord med 8 stolar. Här finns även plats för en extra säng om så önskas beställas. Poolen är 
20 m lång, 10 m bred och 1 - 1.40 m djup. Uthyres veckovis lördag-lördag. Är ni fler än 8 per-
soner tillkommer en kostnad på 150 euro/person/vecka.

Tillgång till:
Strykjärn 
Vattenkokare
Microvågsugn 
Pool 
Balkong / Privat trädgård 
Parkering 
Diskmaskin
Tvättmaskin
Luftkonditionering
Sonos Högtalare
Kassaskåp
Larmsystem
Skidbacke
Naturen

Beställning:
Lakan, Handdukar, Badhanddukar
High Speed WiFi
Barnsäng
Barnvagn/Sulkey
Skötbord

Nära till: 
Matbutik
Barer
Restauranger
Golf
Bad
Storstad (Verona, Milano, Venedig)





NÅGRA TREVLIGA RESTAURANGER I OMRÅDET

Ristorante da Rino

 Mysig restaurang med fantastisk hemmagjord 
pasta. Utmärkt för hela familjen . Utsökt mat och 

magisk utsikt.

Via Belvedere 86  25080 Manerba del Garda (BS)

www.ristorantedarino.it
Tel: +39 (0)365 551125

-



Zanoni Bottega & Cucina

Härligt ställe för att ta en italiensk ”aperitivo” eller 
en enkel middag. Här erbjuds bl a pasta, kallsku-
ret och italienska osttallrikar av högsta kvalitet! 

Urtypiska rätter så som kanin, farro, baccalà och 
mycket mycket mer finns också på menyn. Prisvärt 

och mycket genuint krypin! 

Via Parrocchiale 19, 25015 Desenzano del Garda 
(BS)

Tel: +39 (0)30 911 02 76

-



Il Fornello

En härligt urtypisk italiensk familjeägd restaurang 
väl värt ett besök för sina fantastiska tortellini som 
görs `al momento´ och sin alldeles speciella taglia-
ta di manzo (kött). Vin som görs av mannen i huset 

och efterätter av döttrarna. Prisvärt och familje-
vänligt.

Località Fornello, 37067 Valeggio sul Mincio (VR)

www.trattoria-fornello.it
Tel: +39 (0)45 795 03 23

Il Rivale

Fantastisk restaurang ett stenkast från Italia Livings 
boende, som erbjuder högklassig mat med prioritet 
på kött. Dyrare restaurang men väl värt ett besök.

Via Guglielmo Marconi 93, Padenghe sul Garda (BS)

www.ilrivale.it
Tel: +39 (0)30 990 83 06

-



Aquariva

Dyr men alldeles fantastiskt god och spännande 
mat precis intill vattnet och nära Italia Livings boe-
nde. På denna exklusiva restaurang kan man med 

fördel beställa skaldjur och ostron. Om du gillar vita 
dukar är detta stället för dig!

Via Guglielmo Marconi 57, 25080 Padenghe sul 
Garda (BS)

www.aquariva.it
Tel: +39 (0)30 207 71 91



Bellerive

Restaurang är tillgänglig, både för hotellets hotel-
lklient och för alla som vill smaka på rätter base-
rat på fisk, kött eller goda pizzor med en fantastisk 

sjöutsikt! Lämpligt för Barn, Familjer med barn.
 

Via Giuseppe Verdi, 21, 25080 Manerba del Garda 
(BS)

www.albergobellerive.com
Tel: +39 (0)365 554242

-

Alla Torre

Mysig restaurang med fantastiskt gott grillat kött 
(har även fiskrätter och god pasta). Detta ställe hit-
tar du uppe vid Torre Di San Martino, som även det 
kan vara värt ett besök. Familjevänlig restaurang 
där ni kan njuta av grönskande utsikt under lövtak 
och se kocken grilla inne i restaurangen. Prisvärd 

restaurang.

Via Torre 1, 25015 San Martino della Battaglia

www.osteriaallatorre.it
Tel: +39 (0)30 910 82 61 

-



Tancredi

Magisk utsikt över sjön och fantastisk fisk är en ga-
ranti på denna moderna, exklusiva restaurang. Här 
kan du beställa lyxig skaldjursplatå eller en enkel 
“spaghetti alle vongole”! Tancredi är till för finsma-
kare som gärna lägger lite extra slantar på lunchen 
eller middagen. Du finner denna restaurang i Sir-
mione - så varför inte strosa runt i denna romanti-

ska lilla ort efter måltiden!  

Via XXV Aprile, 75, 25019 Sirmione (BS)

www.tancredi-sirmione.com
Tel: +39 (0)30 990 43 91



Il Sogno

Sittandes ute på denna romantiska brygga med 
vattnet kluckandes under fötterna gör Il Sogno, til-
lsammans med utsökt god mat, till en stor favorit 
trots sina höga priser. Stranden ligger precis intill 

och inbjuder till en skön promenad efter maten.

Via Porto S. Felice 41, 25010 San Felice del Benaco 
(BS)

www.ristorantesogno.com
Tel: +39 (0)365 621 02



LITE ENKLARE MEN BRA RESTAURANGER 

Agriturismo Montecorno Grill

Med rödvitrutiga dukar och flamberade 
parmeggianopasta blir denna “agrituri-
smo” en liten favorit väl värt sitt besök. 

Barnvänlig och prisvärd.

Loc. Belvedere Baresani 2, 25015 Desen-
zano del Garda (BS)

www.montecornogrill.it
Tel: +39 (0)30 999 03 88

Agriturismo Seradel

En agriturismo är en charmig restaurang 
med hemlagade specialiteter. Samtliga 
rätter är lokala och lagade på naturligt pro-
ducerade råvaror. Seradel är en typisk ita-
liensk agriturism som erbjuder fantastisk 
mat av egen producerade råvaror. Lantlig 

miljö.

Via Meucci, 75, 25080 Padenghe s/G (BS)
www.seradel.it

Tel: +39 (0)30 990 7123

- -



Pizzeria Primavera Al Lago

Napoletanska pizzor som är min personli-
ga favorit. Gå dit eller köp hem och sitt i 

trädgården, det tar endast några minuter 
från våra lägenheter att gå dit.

Viale Montecorno, 25015 Desenzano del 
Garda (BS)

Tel: +39 (0)30 991 46 50

-

La Capannina

Mysig barnvänlig restaurang med sand-
strandkänsla längst nere mot vattnet. Piz-
zor, risotto, pasta, kött och fisk, här hittar ni 

allt för hela familjen till rimliga priser.
   

Via Marconi 107, 25080 Padenghe sul 
Grda (BS)

Tel: +39 (0)30 990 85 39

-



Zenzero

Goda pizzor, pasta, risotto, kött och fisk. En 
restaurang som har allt för hela familjen. 

Ligger vid vattnet. Magisk utsikt över sjön. 

Via Guglielmo Marconi 111, 25080 Paden-
ghe sul Garda (BS)

www.ristorante-zenzero.it
Tel: +39 (0)30 915 86 43

-



Coco Beach

Härlig och prisvärd strandrestaurang som 
erbjuder god lunch i härlig miljö med sjön, 

palmer och vit sandstrand intill borden.

Via Catullo 5, 25017 Lido Lonato del Gar-
da (BS)

www.cocobeachclub.com
Tel: +39 (0)30 207 77 57

-



Chiosco Madai

Mysig strandrestaurang som även bjuder 
in till en drink vid vattenbrynet i de färgg-
lada solstolarna. Prisvärd lunchrestaurang 
precis nedanför våra lägenheter, gott och 

barnvänligt.

Via Catullo, 25017 Lonato (BS)
www.chioscomadai.it

Tel: +39 (0)333 622 34 56



Hur tar du dig enklast till Gardasjön?

Flyg till Gardasjön

Ni flyger antingen med Ryan Air till Milano 
Bergamo eller med SAS till Milano Linate 
alternativt till Milano Malpensa. Lufthansa 
flyger er till Verona som ligger ca 30 mi-
nuters bilväg från Desenzano. Från Milano 
Bergamo tar det ca 50 min med bil och från 
Milano Linate ca 90 minuter. Malenpensa 
ligger lite längre bort och tar ca två timmar 
med bil. Vi rekommenderar varmt att ni hyr 

bil, detta gör ni enklast på flygplatsen.
Om du väljer att flyga till Venedig har du ca 

17 mil till Gardasjön.



Åka tåg till Gardasjön

Det går bra att ta tåget från Sverige till Gar-
dasjön och området är en populär destina-
tion för tågluffare. Läs mer om att ta tåget ut 

i Europa på www.SJ.se.

Bussresa till Gardasjön

Det går bra att ta tåget från Sverige till Gar-
dasjön och området är en populär destina-
tion för tågluffare. Läs mer om att ta tåget ut 

i Europa på www.SJ.se.

Bila till Gardasjön

Ett allt populärare sätt att semestra i Eu-
ropa är att ta bilen, och Italien är ett av de 
vanligaste resmålen för oss svenskar. Norra 
Italiens motorvägar går ända till Gardasjön 
vilket gör att det är smidigt att sig hit även 

med bil.



Itaila Livings lilla italienska kurs

Hej! 
God dag! 

God kväll !
Hej till tjejer!
Hej till killar! 

Jag heter Mats. 
Vad heter du? 
Vad heter Ni? 
Jag är svensk. 

Jag gillar italienska. 
Jag talar inte italienska så bra.

Jag förstår inte. 
Hur mår du? 

Adjö! 
Hej då!

Ciao!
Buongiorno!
Buona sera!
Ciao bella!
Ciao bello!
Mi chiamo Mats.
Come ti chiami?
Come si chiama?
Sono svedese.
Mi piace italiano.
Non parlo italiano molto bene. 
Non capisco.
Come stai?
Addio, Ciao!
Arrivederci!



Vi skulle vilja ha ett rum. 
Ett dubbelrum. 

Ett enkelrum.
Varsågod. 

Tack!
Det är bra.

Hallå, ursäkta. 
Vad önskas?

Vad vill ni ha?
Vill ni ha något att dricka?

En stor ljus öl tack! 
En liten mörk öl tack! 

Ett glas vin. 
En smörgås med skinka.

Vill ni ha något att äta?  
Hur mycket blir det? 

Jag bjuder. 

Vorremmo una camera.
Una camera doppia.
una singola.
Prego.
Grazie!
Benissimo.
Senta, scusi.
Mi dica.
Cosa desidera?
Volete qualcosa da bere?
Una birra chiara media per favore!
Una birra scura piccola per favore!
Un bicchiere di vino.
Un panino al prosciutto
Volete qualcosa da mangiare?
Quanto fa?
Offro io.



Mycket snällt. 
Det är mycket varmt. 

Tre biljetter till Rom, tack. 
Enkel resa? 

Nej, tur och retur. 
Hur dags går tåget? 

Hej. Jag skulle vilja hyra en bil. 
För hur många dagar? 

För en dag. 
Betalar ni med kort? 

Hallå där, var finns det en parkering? 
Jag måste gå på toaletten.

Har ni en toalett här? 
Ja, där borta. 

Hjälp! 
Ta fast tjuven!

Ring till polisen!
Fort! 

Molto gentile.
Fa molto caldo.
Tre biglietti per Roma, per favore.
Solo andata?
No, andata e ritorno.
A che ora parte il treno?
Salve. Vorrei noleggiare una macchina.
Per quanti giorni?
Per un giorno.
Paga con la carta di credito?
Senta, dove c’è un parcheggio?
Devo andare alla toilette.
Avete una toilette qui?
Sì, là in fondo.
Aiuto!
Al ladro! Al ladro!
Chiami la polizia!
Presto!



#ITALIALIVINGVILLA

TAGGA DINA BÄSTA SEMESTERBILDER PÅ INSTAGRAM MED HASHTAGEN


