Leilighet Juliette Colbert

Tilegnet JULIETTE COLBERT - I 1807 ble Juliette Colbert av Maulévrier, barnebarnet til Solkongens
finansminister, gift med markisen av Barolo, Carlo Trancredi Falletti. Juliette oppdaget straks
potensialet til Barolovinen som ble produsert i markiens kjeller. Ifølge legenden skal kong Carlo Albert
ha ytret ønske om å smake på vinen, hvorpå Juliette skal ha sent 325 vogner med Barolo til det kongelige
palass, én for hver dag, med unntak av fastetiden.
Innredningen og dekorasjonene i Juliette Colbert-leiligheten gjenspeiler fransk stil fra første halvdel av
det 19. århundret. Tak og vegger er dekorert med stukkatur, her finner du en fransk marmorpeis, broderte
tekstiler i sjatteringer av blått og grønt, antikke forgylte speil og møbler av valnøtt. Antikke oljemalerier
og franske tapeter med blomster- og landskapsmønstre hører også med.
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Type innkvartering: Treroms leilighet i villaen over to plan

Beliggenhet: Andre etasje med suite i etasjen over
Antall personer: Fem voksne eller fire voksne og to barn under 10 år (sovesofa)
Boareal: 75 m² i andre etasje + 50 m² i suiten ovenpå
Stue/oppholdsrom og kjøkken med tilstøtende bad, soverom i andre etasje med tilstøtende bad, suite i
etasjen over.
Innredning: Raffinert og elegant innredning inspirert av fransk stil fra første halvdel av det 19. århundre.
Parkettgulv og marmorfliser.
Fasiliteter: Satellit-TV, Wi-Fi, air condition, safe, gulvvarme. Badekar.
Fellesområde: Vaskemaskin, strykejern/strykebrett, oppbevaringsskap, sykkelparkering.
Uteområde (privat): Stor panoramaterrasse med adkomst fra oppholdsrom, terrasse og balkong med
utsikt til hagen.
Parkering: Garasje i kjelleren.
Annet: Svømmebasseng som deles med Villa Vitaes øvrige gjester.
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Romfordeling
Inngang og stue/oppholdsrom
Stue/oppholdsrom med sofa og to lenestoler, salongbord, peis med antikt speil, adkomst til stor
panoramaterrasse.
Kjøkken utstyrt med induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap, liten fryser og
kaffemaskin. Adkomst til den store bakre terrassen via hallen.
Soverom
Dobbeltrom i sen attenhundretalls fransk stil, tapeter med blomster- og landskapsmønster,
skrivebord med antikk stol. Tilstøtende bad med separat dusj og toalett.
Suite i overetasjen
To enkeltsenter, alternativt en dobbeltseng, antikk skrivebord og sittegruppe med sovesofa,
badekar midt i rommet. Elegant baderom med dusj.

Colbert stue/oppholdsrom og kjøkken, første bad
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Stue/oppholdsrom terrasse

Soverom terrasse
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Colbert soverom og bad
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Colbert suite og bad

Leilighet Cavour
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