
Ankomst og ophold Mit italienske Slot 

 

 

 

 

Velkommen til Mit italienske Slot SARL! 

Her på siden finder du informationer om diverse emner om ankomst og ophold på Mit italienske 

Slot. 

 

 

Personale 

Daglige ledere: Charlotte og Matteo 

Træffes normalt i receptionen dagligt fra kl. 9 - 12.  

Hvis vi ikke lige er der, er der mulighed for at lægge en besked til os i receptionen, så vender vi 

tilbage til jer (eller til jeres værelse) så hurtigt som muligt. Til højre for printeren er der en grå 

bakke til beskeder. 

Desuden kan I ved akut behov ringe til os på telefon +39 348 456 9055. 

 

Rengøringspersonale: de to friske thai-piger, Boon & Tip 

 



Porten 

Vores adresse er: Via Casorino 3, 51010 Massa e Cozzile (PT). 

Der er 2 porte til Mit italienske Slot, én fra Via Colligiana og én fra Via Casorino.   

Vi anbefaler gæsterne at benytte porten fra Via Colligiana, da det er den mest direkte vej ind til 

husene. Denne indgang er vist med blå pil på kortet nedenfor. 

Google maps link: https://goo.gl/maps/QzM4Gr4m4pwHgGSy5 

43°53'52.2"N 10°45'09.1"E, Strada Provinciale Colligiana, 51010 

 

Kode til porten: 1971# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering 

Parkeringsarealer findes lige inden for porten til højre samt længere oppe ad alleen til højre.  

Vi foretrækker alle så lidt kørsel som muligt i boligområdet. Derfor henstiller vi til at man kun kører 

op til husene ved af- og pålæsning. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/QzM4Gr4m4pwHgGSy5


Boligen 

 

Ankomst 

Boligen er klar senest kl. 16.00. Nøglen sidder i døren, så I er uafhængige af personalet ved 

ankomsten, og kan således ankomme på hvad tidspunkt det skulle være. Husk på forhånd at tjekke 

koden til porten her på siden og på hvilket værelse, I skal bo. Nedenfor er der et kort over 

indgangene til de forskellige værelser, så I kan se hvor I skal hen. 

Der er rengjort, og der er 

lagt linned klar til de 

personer, der er booket til. 

Der er sengelinned & 

håndklæder (incl. Pool-

håndklæder i den periode 

poolen er tilgængelig). 

Evt. bestilt børneseng med 

tilbehør er placeret på 

værelset. 

Evt. bestilt gæsteseng til 

bookinger ud over det 

antal, der er faste pladser 

til, er ligeledes stillet ind 

på værelset. 

 

 

Afrejse 

Værelset skal være fraflyttet kl. 11.00.  

Lagen, dyne- og pudebetræk, håndklæder samt bademåtte lægges i de afmærkede beholdere, 

som står i gæste vaskeriet øst for Firenze. Vær opmærksom på, at det hvide frottelagen (som var 

på sengen da I ankom) skal BLIVE på sengen. Det er vores egen madrasbeskytter og skal ikke 

sendes til vaskeriet. Hvis den er blevet snavset, bringer rengøringspersonalet det til vask.  

Der er 4 beholdere, og I bedes placere lagener og håndklæder i de rigtige, så vi ikke risikerer de 

forkerte ting ryger til vaskeriet. Vær venligst især opmærksomme på dynebetrækket samt klude og 

viskestykker, som er vores egne: 

1. lagener og pudebetræk 

2. håndklæder (incl. Bademåtte og pool-håndklæde) 



3. dynebetræk 

4. klude & viskestykker 

 

Nøglen skal sidde i døren. (Det vil vi tage som en markering af, at I er afrejst, og at vi kan 

påbegynde klargøring til de næste gæster, uanset tidspunkt) 

 

Wifi 

Koden til wifi er Villavangile2021 

 

Print 

Det er muligt at printe test-svar og boarding pas direkte fra din mobil eller pc ved at downloade 

app’en til vores printer ”Brother iprint&scan” – der er nærmere instrukser ved printeren i 

receptionen. 

 

Fælleskøkkener 

Køkkener i de forskellige huse holdes rene af gæsterne. 

I gæstevaskeriet (øst for Firenze) er der nye og rene forsyninger af klude, viskestykker, 

opvaskemiddel, tabs til opvaskemaskine osv, som I er meget velkomne til at hente, når behovet 

opstår. Brugte klude og viskestykker bedes smides i vaskekurven i gæste vaskeriet. 

Hylderne køleskabene samt boksene til tørvarer er mærkede med værelsesnummer. 

Affald sorteres som beskrevet under afsnittet Affald. Det er gæsterne, som er ansvarlige for at 

bringe affaldsposerne til containerne. 

Der står klassiske danske kaffemaskiner og stempelkaffe-laver i alle køkkener. I receptionen er der 

desuden en espresso-kapsel-maskine til fri afbenyttelse. I det store fælleskøkken bag Villaen er der 

både espresso-kapsel-maskine og espressomaskiner til gaskomfur. 

I forbindelse med Covid 19 beder vi alle om  

• at bruge håndsprit eller vaske hænder, før køkkener benyttes.  

• Hvis I er flere familier som deler køkken, kan der aftales køkkentider.  

 

 

 

 



Affald 

I Italien er affaldssortering et lovkrav. De forskellige typer af affald bliver afhentet af 

renovationsselskabet på forskellige ugedage. Der er affaldssorteringsspande i hvert køkken. 

Affaldsposerne bedes bringes til de respektive containerne, der står ved porten ved 

hovedindgangen i Via Colligiana. 

Se venligst vores affaldssorterings-video her på hjemmesiden, så vi undgår problemer med 

renovations-selskabet, tak! 

Affaldet sorteres i følgende hovedgrupper: 

• ORGANISK – brun spand (container afhentes tirsdag og fredag) 

• PAPIR OG KARTON – gul spand (container afhentes mandag) 

• EMBALLAGE OG INDPAKNING – blå spand (container afhentes onsdag) 

• GLAS (skal lægges i specielle grønne containere, som findes mange steder i det offentlige 

rum, nærmeste til Villa Vangile ligger på hjørnet af Via Colligiana og Via Casorino) 

• RESTAFFALD – grå spand (container afhentes torsdag) 

 

Man kan læse detaljeret og flersproget affaldssorteringsguide på renovationsselskabets 

hjemmeside på dette link: https://www.aliaserviziambientali.it/wp-

content/uploads/2017/02/05WEB-GUIDA-ALIA-settembre-2019.pdf  

Vi har også kopier i receptionen.  

Vi henviser til i videst muligt omfang også at benytte sorteringsspandene i køkkenet til jeres affald 

fra værelset. 

 

Vaskeri for gæster 

Øst for Firenze, under legerummet ligger gæste vaskeriet. 

Der er en vaskemaskine samt flere tørrestativer. Anvendelse af vaskemaskinen koster € 5 per vask 

(incl sæbe, som står ovenpå vaskemaskinen). Oven på vaskemaskinen ligger også dens 

brugsanvisning. Det anbefaler at reservere vaskemaskinen på skemaet, som hænger over 

vaskemaskinen. 

Der er også et lager af rengøringsartikler ecc. til rengøring af jeres værelse og/eller køkken eller 

andet I lige har lyst til at gøre rene. (der står støvsugere i alle huse). 

Der er også et lager af nyttige ting, som reserve el-pærer, adaptor, toiletpapir, karklude, 

viskestykker, tabs til opvaskemaskinen osv. Så hvis du mangler noget, så prøv at kigge her       

Desuden er det her alle vaskekurvene står som tidligere omtalt: til lagener, håndklæder, klude osv 

 

https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2017/02/05WEB-GUIDA-ALIA-settembre-2019.pdf
https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2017/02/05WEB-GUIDA-ALIA-settembre-2019.pdf


Aktionær-redskabsskur 

Øst for villaen, ved indgangen til køkkenhaven, er der et redskabsskur forskellige haveredskaber 

samt en værktøjskasse til brug af aktionærerne. Her kan du bl.a. finde de små skruetrækkere, som 

passer til skruerne i et par briller 

 

Aktionær-depot 

Dette er midlertidigt i Villaens kælder. 

Der er dels et depot af genstande, som nogle kan få brug for: høje stole, junior stol, klap-borde og 

klap-stole, paraplyer 

Dels er det muligt at købe en opbevarings-boks til 18 euro, så I kan have ting som solcreme, bøger, 

lysestager, vin osv. stående fra gang til gang. Dette er en midlertidig løsning, da der på sigt vil blive 

lavet et decideret depot for aktionærer med skabe, når renoveringen tillader dette. 

 

Pool 

Poolens vedligeholdelse følges af de daglige ledere i samarbejde med det professionelle firma, Big 

Blu, som har installeret og anlagt poolen.  

Poolens anlæg tjekker selv hvert 20. minut klor og Ph. Disse værdier noteres dagligt i et register. 

Såfremt anlægget registrer en afvigelse, sætter det automatisk de nødvendige mekanismer i gang: 

hvis der mangler klor, omdanner det saltet i poolen til klor og hvis PH stiger tilføjes automatisk PH- 

Derudover tager vi hver uge manuelle prøver fra poolens vand for at tjekke at anlægget fungerer 

korrekt og måler korrekt. 

Poolen rengøres dagligt, mens anlægget, pompen og filtret rengøres en gang on ugen.  

Det er obligatorisk at bære badehætte, når man bader i poolen. Hvis du har glemt at få din 

badehætte med, kan den købes i receptionen til € 2. 

For at holde poolen ren skal alle tage et bad før brug (og helst igen efter solbadning eller 

toiletbesøg). For alles ve og vel er det meget vigtigt, at I vasker jer grundigt inden I bader, da 

vandet ellers kræver ekstra behandlinger, som kræver at poolen holdes lukket i flere dage – og det 

er der ingen, der synes er særlig sjovt       Der er en bruseniche inde på toilettet ved poolen samt 

en håndholdt bruser nede til højre for poolen. 

Det er yderst vanskeligt, hvis vi får glasskår i poolen. Der må derfor kun bruges drikkeglas og 

flasker af plast langs med poolen. Plastglas findes i toilet-bade-rummet ved poolen 

Poolen er ikke under observation, og vi anbefaler derfor kraftigt, at al ophold ved poolen sker 

ifølge af en voksen, såfremt der er børn og udelukkende i dagtimerne mellem 7.00 – 20.00. 



Husk al badning i pool er forbudt ved lyn og torden. 

Reglerne for anvendelsen af poolen hænger på lågerne ved indgangen til pool-området. 

 

 

Parasoller og havemøbler 

Det vil være en stor hjælp, hvis havemøbler, solsenge og borde sættes pænt efter brug og affald 

fjernes efter besøg fra fællesarealer. 

Det er vigtigt, at parasoller klappes sammen efter brug – også midt på dagen. Vinden kan nemt 

vælte dem og forårsage skade. 

Husk også at lægge hynder til stolene tilbage til deres plads efter hvert brug (i hyndebeholderne 

rundt omkring eller indenfor i husene). Så undgår vi at de bliver beskidte og/eller våde. 

 

Cykler: 

Der står 3 almindelige cykler med lås (koden er 01971) nede ved de gamle hestestalde til fri 

afbenyttelse. 

 

Kompressor: 

Der står en bærbar kompressor i receptionen med forskellige greb, som kan anvendes til 

oppustning af cykler og/eller badedyr. 

 

 

Områder på Mit Italienske Slot 

Der skelnes mellem tre typer arealer/områder: 

1. Fællesarealer og faciliteter inde og ude: Eksempler herpå er køkkener, bibliotek, 
opholdsstuer, fælles toiletter, haver, swimmingpool, poolhuse, havehuse, orangeri, fælles 
terrasser, garager, parkeringsarealer, olivenplantage, skov m.m.. Alle fællesarealer og 
faciliteter er tilgængelige og til fri afbenyttelse af alle i forbindelse med ophold. Dele af 
arealerne kan reserveres kortvarigt i enkelte timer til større arrangementer og events, 
forudsat dette forinden er aftalt med den daglige leder og annonceret med rimelig varsel 
over for andre gæster. 

2. Private område – værelset/lejligheden. Hver boenhed udgør et særskilt område 
forbeholdt personkredsen, som disponerer værelset. 



3. Tekniske områder forbeholdt ansatte. Kun adgang efter nærmere aftale med den daglige 
leder. Disse områder er afmærket med ”privato”-skilte. Dette gælder også de daglige 
leders private bolig og udeareal. 

 

 

Covid 19 

Som følge af Covid-19 er der nogle retningslinjer, som de italienske myndigheder har udstedt, som 

I venligst bedes gennemlæse og efterleve under jeres ophold på Mit italienske Slot. 

Beskyt dig selv og andre 

• Hold afstand – mindst 1 meter 

• Overhold gode hygiejne regler: 

o Vask hænder regelmæssigt, enten med vand og sæbe eller med håndsprit 

o Undgå at give hånd eller knus 

o Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde 

o Undgå at dele glas og flasker 

o Undgå at berøre øjne, næse og mund 

 

• Det er påbudt at bære mundbind overalt på indendørs offentlige steder. 

Dette betyder, hvis man opholder sig på de indendørs fællesarealer på Mit italienske Slot, 

skal man bære mundbind 

 

Der er siden efteråret 2020 indført 4 niveauer af restriktioner i Italien: hvid, gul, orange eller rød 

zone - ikke at forveksle med det danske Udenrigsministeriets grønne, gule, orange og røde farver.  

Det fungerer således at de enkelte regioner ud fra regionens smittetal, belastning af sygehusene 

og andre 20 corona-relaterede tal, placeres i de forskellige farve-zoner. Dette opdateres hver uge 

om fredagen (med virkning fra den følgende mandag). Regioner i rød zone har de skrappeste 

restriktioner. 

På dette link kan I se, i hvilken farve-zone Toscana befinder sig i øjeblikket 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin

gua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

Toscana er i skrivende stund d. 12.08.2021 hvid zone. 

 

Der er mere information tilgængelig på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside 

(engelsk): 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english


Eller på visittuscany’s hjemmeside (engelsk): https://www.visittuscany.com/en/coronavirus/ 

 

 

Hvis du får symptomer på COVID-19, mens du er på Villa Vangile: 

1: Hvis du har symptomer på COVID-19: Bliv i boligen på Villa Vangile, undgå kontakt, ring gratis direkte til 

sundhedsmyndighedernes Covid 19-linie på nummer 1500 (24 timer) eller til 0039 055 4385850 (kl. 9-13), 

og du vil blive guidet dig til, hvad man derfra skal gøre. 

2: Såfremt der er mistanke om eller konstateret smitte, kontakt da daglig leder på Villa Vangile på +39 

3484569055. 

Hvis man har spørgsmål om COVID-19 generelt, kan man ringe gratis på 800 55 60 60 (Toscana). 

 

Coronapas 

I starten af december 2021 har den italienske regering strammet reglerne om coronapasset. I 
sommer indførte Italien det såkaldte Certificazione Verde Covid-19, som italienerne kalder 
Green Pass - når de gerne vil lyde internationale. Det svarer til det danske coronapas. 
I løbet af efteråret er der kommet nye regler om dets anvendelse. Eksempelvis er det fra 
midten af oktober blevet obligatorisk, at man skal fremvise gyldigt Green Pass, når man skal 
på arbejde. Den italienske regering har desuden i disse dage meddelt, at fra 6. december 
strammes reglerne yderligere. Det betyder blandt andet, at gæster på Villa Vangile skal 
kunne fremvise gyldigt Green Pass/coronapas for at være her. 
Andre eksempler på steder, hvor det er pågrævet coronapas for at komme ind er de følgende: 

• Indendørs spisning/drikning ved et bord på restauranter, bar, cafe’, is-steder, bagere ecc 

• Sports-begivenheder og underholdnings-shows inde og ude 

• Museer, udstillinger, steder af kulturel interesse samt opvisninger  

• Swimming pools & fitness-centre 

• Private fester som bryllupper 

• Messer og kongresser 

• Fastivaller 

• Spillehal & casino 

https://www.visittuscany.com/en/coronavirus/
tel:%200554385850


 

På disse steder vil arrangøren have 

downloadet en app på deres 

mobil/ipad/tablet, hvorved de kan 

tjekke gyldigheden af EU-coronapasset 

ved at scanne den QR kode, som er på 

EU-coronapasset. 

Bemærk at det danske coronapas (hvor 

der står ”gyldigt i Danmark” 

nedenunder) ikke er gyldigt. 

Men det er meget nemt at omdanne det 

til det europæiske. 

 

Charlotte har downloadet denne app, så når I er ankommet til Villa Vangile, så kig venligst 
forbi receptionen med jeres Green Pass. Så kan vi få noteret, at alt er, som det skal være. 
 
Desuden bliver der indført et Super Green Pass, som er påkrævet for at besøge restauranter, 
diskoteker, museer, sportsbegivenheder mm, hvis den region, man opholder sig i, bliver gul eller 
orange. Denne regel er lavet i håb om at kunne undgå at lukke helt ned for disse kategorier, som 
det ellers er sket tidligere, når smitten er steget. 
 
Man kan erhverve sig et Green Pass på følgende tre måder: 
• Man er fuldt vaccineret. 
• Man har haft covid indenfor de seneste 6 måneder. 
• Man har en PCR-test, der højest må være 72 timer gammel eller en kviktest, der 
højest må være 48 timer gammel. 
 
Super Green Pass kan kun opnås ved, at man er fuldt vaccineret eller, at man har haft covid 
indenfor de seneste 6 måneder. Man kan således ikke få et Super Green Pass med en 
negativ test.  
Green Pass og Super Green Pass er ikke krævet for børn under 12 år. 
 
Dette er alene en servicemeddelelse for at informere jer om de aktuelle forhold i Italien i forhold 
til corona. Det er jeres eget ansvar at sikre, at I er opdateret på coronasituationen i Italien, inden I 
tager derned. 
 
I kan søge yderligere oplysninger på den italienske regerings hjemmeside: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639 
og i det danske udenrigsministeriums rejsevejledninger: 
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/ 
 

Dette er serviceinformation uden ansvar 



Ind – og udrejse til Italien: 

Reglerne ændres konstant, så vi råder alle til at følge opdateringerne inden afrejse fra Danmark. 

Nedenfor er et par eksempler på links, der kan være nyttige i den sammenhæng. 

 

Rejseregler om indrejse i Italien på det Italienske sundhedsministeriums hjemmeside: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin

gua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

Rejseregler om indrejse i Danmark fra Italien på det danske udenrigsministeriums hjemmeside: 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/  

 

 

Online Passenger Locator Form 

Fra den 24. maj 2021 skal alle rejsende inden ankomst til Italien udfylde en online formular, som 

kan udfyldes på dette link: 

https://app.euplf.eu/ 

Man kan læse flere informationer om denne formular her 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=itali

ano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10 

 

 

 

Covid test: 

Hvis du skal testes, så find først ud af om der kræves en PCR test eller lyntest 

PCR test kaldes på italiensk også ”tampone molecolare” 

Antigen/lyn test hedder på italiensk ”test antigenico rapido” 

 

Lyntest 

Flere apoteker foretager lyntest til € 22. Man får svaret efter 15-20 minutter. Det er muligt også at 

få resultatet printet på engelsk til samme pris. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/
https://app.euplf.eu/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10


 

Vi har prøvet følgende: 

Farmacia Montecatini 

Viale Ugo Foscolo 4, Montecatini Terme 

Tel +39 0572 78 566 

Åbningstider: mandag – lørdag: 8 – 13 & 15-20 

De anbefaler, man bestiller tid 

 

 

PCR-test 

Vi har positiv erfaring fra følgende to test-steder:  

Det anbefales at man reserverer i god tid! 

Lamm Lab 

Via Salvo D'Acquisto 39, Pescia (8 km / 14 min i bil) 

www.lammlab.it  

Telefon: 0583 581491 

Foretager tests mandag-fredag i tidsrummet 10.30 – 12.00 

Man skal reservere online på: https://www.lammlab.it/prenota-online (engelsk form) 

Svar indenfor 24 timer til € 80 

 

Synlab 

Via della Madonna 30, 51100 Pistoia (22 km / 30 min i bil) 

https://synlab.it/test-covid-19.html 

Telefon: 055 4211617 

Foretager tests mandag – lørdag i tidsrummet 8.45-10.30 
• Tampone PCR med “refertazione standard” (vejledende indenfor 24 ore): 50€ 

• Tampone PCR med “refertazione prioritaria” (garanteret indenfor 24 ore): 100€ 

• Referto på engelsk: 10€ ekstra 

 

Man skal reservere online på: https://locate.synlab.it/  
• i det øverste hvide felt skal man skrive ”Pistoia”, og således vælge laboratoriet i Pistoia. I det midterste 

hvide felt skal man vælge ”tamponi molecolari covid 19” og i det nederste hvide felt vælger man den dato, 

man gerne vil testes, og klik så på ”cerca”. 

• Nedenfor søgefelterne kommer resultaterne frem, vælg den i Pistoia. 

• Til højre på skærmen på kortet er der et vindue med lokalisering af test-stedet. Klik i dette vindue på 

”prenota” 

• Klik på ”clicca per continuare” på informations-vinduet, der popper op 

• Klik på datoen for testen og på næste skærm, kan man vælge tidspunkt og indsætte alle ens informationer 

(som de står på ens pas): 

o Nome = fornavn(e) 

o Cognome = efternavn 

o Codice Fiscale = svarer til det italienske CPR-nummer * 

o Comune di residenza = folkeregister-adresse – her skal man vælge ”stato estero EE” = udlandet 

javascript:
http://www.lammlab.it/
https://www.lammlab.it/prenota-online
https://synlab.it/test-covid-19.html
https://locate.synlab.it/


o Via = vej (den vej du bor på) 

o Cap = postnummer (hvor du bor) 

o Comune di nascita = kommunen, man er født i – her skal man vælge ”stato estero EE” = udlandet 

o Data di nascita = fødsels-dato (skal vælges på kalenderen eller skrives i formatet dag-måned-år) 

o Id convenzione = hvis man er medlem el.lign – skal ikke udfyldes 

• Klik i de to hvide firkanter ved ”acconsento privacy” & ”ho compreso i criteri di accesso” og udfyld koden 

• Klik til slut på det blå felt ”prenota” for at reservere 

 

 

* Codice Fiscale = svarer til det danske cpr-nummer, men er ikke på samme måde hemmelig, da 

det er en kode der er dannet ud fra en specifik formel ud fra hvad man hedder og hvor og hvornår 

man er født. Man kan således udregne sin egen ”codice fiscale”.  

Her er link til en hjemmeside, som har formlen: http://www.codicefiscaleonline.com/ 

Man skal indtaste følgende informationer (som de står på dit pas): 

• Cognome = efternavn 

• Nome = fornavn(e) 

• Sesso = køn (M = mand & F = kvinde) 

• Luogo di Nascita = fødested – der skal du skrive ”DANIMARCA” 

• Provincia = provins – der skal du skrive ”EE” (= estero/udlandet) 

• Data di Nascita = fødesles-dato – i formatet dag-måned-år 

• Klik til sidst på ”Calcola il Codice fiscale”, så bliver din codice fiscale vist. 

 

 

 

 

Sikkerhed 

Der er 3 førstehjælpskasser  

• i receptionen 

• i garagen ved traktoren og haveredskaber 

• i fælleskøkkenet i Villaen 

 

Der er en engelsksproget hjertestarter i receptionen. Receptionen vil derfor altid stå åben og med 

lyset tændt, så der hele døgnet er adgang til hjertestarter og førstehjælpskassen. 

 

Al ophold og aktiviteter på Mit italienske Slot sker på eget ansvar.  

 

http://www.codicefiscaleonline.com/
http://www.codicefiscaleonline.com/
http://www.codicefiscaleonline.com/


Vigtige telefonnumre 

Ambulance: 118 

Brand: 115 

Politi: 112 (kan også bruges til ambulance og brand) 

Hospital/skadestue: Ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, Via Cesare Battisti,2 - 51017 

Pescia (PT) - 0572 4601 eller gratis nr. 848.800709. 

Taxa: +39 334 3360302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:05724601


RART AT VIDE: 

Supermarkeder: 

De nærmeste indkøbsmuligheder er 

ESSELUNGA, Via Lucchese 45, Montecatini Terme (ca 1,5 km) (åben ma-lø 7.30-21, sø 9-14) 

COOP, Via Lucchese 23, Borgo a Buggiano (ca. 4 km) 

La Bottega, købmand, Via Guiseppe Verdi 33, Margine Coperta (ca. 1 km) 

 

Zona traffico lamitato (ZTL) 

I Italien er der i nogle byer zoner, hvor man ikke må køre bil på bestemte tidspunkter, med mindre 

man har speciel tilladelse. Zonerne er markeret med nedenstående skilt: 

 

 

Man får en bøde på ca. 100 €, hvis man overtræder dette kørselsforbud. Bilen bliver registreret 

vha. overvågningskameraer, og bøden trækkes direkte via kreditkort, hvis man kører i lejet bil. 

Reglerne er forskellige fra by til by.  

I Montecatini Terme er det ikke tilladt et køre i ZTL området: 

Fra 1. juni til 2. oktober 

• Alle dage fra kl. 23.00 – 06.00 

• Søn- og helligdage tillige fra kl. 15.00 – 19.30 

I Montecatini Terme er der ZTL i dette område: 

 

 

 

 

 



I Montecatini Terme ses ved hovedvejene følgende skilte ved indkørsel til områderne: 

 

 

 

 

 

 

 

NON ATTIVA (ikke aktiv) betyder, at forbuddet ikke gælder på nuværende tidspunkt.  

ATTIVA (aktiv) betyder, at forbuddet er gældende, så man IKKE må køre ind nu. 

 

Parkering i Italien 

I byerne er parkeringsbåse malet med 3 forskellige farver. Hvide streger betyder, at alle kan 
parkere gratis. Gule streger betyder, at pladserne er forbeholdt byens beboere (med special 
tilladelse). Blå streger betyder, at det er betalingspladser.  

 

Lokaltog fra Montecatini Terme 

Montecatini Terme ligger på toglinien Pisa – Firenze. Der er 2 togstationer i Montecatini – en i 
centrum (Stazione Montecatini Centro, Via Enrico Toti) – ca. 3,5 km fra Villa Stabbia - og en ca. 1 
km øst herfor (Staziona Montecatini Terme – Monsummano, Piazzale Italia). Sidstnævnte er den 
største station, og det er den, det anbefales at bruge, hvis man kører til stationen i bil, da der er 
mange parkeringsmuligheder ved denne. Der er en forholdsvis stor gratis p-plads lige foran 
stationen, og hvis denne p-plads er fuld, ligger der en p-plads ca. 200 meter derfra (på Via S. 
Marco), som også er gratis. 

Se https://www.trenitalia.com/ for yderligere information om togtider, reservation m.m. 

 

 

https://www.trenitalia.com/


Lokalbus 

Den nærmeste busholdeplads ligger ca. 1 km fra Villa Stabbia, i rundkørslen i Margine Coperta. Fra 
begge stationer går bus nr. 73 hertil (Rute Lamporecchio – Montecatini – Pescia) For yderligere 
info, se https://pistoia.teseo.app/elenco-linee/area/98. 

(Bus nr. 56 stopper lige uden for porten til Villa Stabbia, men den går kun 1 gang daglig kl 6.32 
mod Cozzile). 

Der går også busser fra Montecatini Terme til Firenze, Lucca og Pisa. Information om disse kan 
også ses på ovennævnte link/app eller på www.moovitapp.com eller download app’en moovit. 
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