
Caffè Terzani (na praça de Panzano)

Cartaz  “Centro Storico”

Cartaz “ Mercatale V.P”

Cartaz “ Mercatale V.P”

Cartaz “ Mercatale V.P” 13

Capela e Cartaz “ Podere Felceto”

Cartaz “ Podere Felceto”



Coloque as coordenadas no seu GPS: 43.542004. 11.281811

COMO CHEGAR EM PODERE FELCETO: 

ATENÇÃO: APESAR DE SEU DESTINO FINAL SER  A CIDADE DE PANZANO IN CHIANTI, ONDE FICA PODERE FELCETO, PARA EFEITO DE 
LOCALIZAÇÃO VOCÊ DEVE PROCURAR SEMPRE AS PLACAS QUE INDICAM A CIDADE DE “GREVE IN CHIANTI”.  SE VOCÊ SE PERDER, 
É ESSE O NOME QUE DEVERÁ TER EM MENTE. PANZANO IN CHIANTI É UMA COMUNIDADE QUE PERTENCE A GREVE IN CHIANTI, A 
CIDADE PRINCIPAL, E FICA 7 KM DEPOIS DE GREVE. IMPOSSÍVEL CHEGAR A PANZANO, SE NÃO PASSAR POR GREVE IN CHIANTI. 

I – SE VOCÊ VIER DE ROMA OU DE MILÃO: 
 Você tem duas opções depois de pegar a AUTOSTRADA A1: a Saída “Firenze Sud” ou a  saída  “Firenze Impruneta”. Todas as 

duas levam à cidade de Panzano in Chianti, logo após a cidade de Greve in Chianti.

Vamos lá: 
-  Saindo de Roma ou Milão você deve  pegar a “AUTOSTRADA A1” – e buscar uma das duas saídas possíveis  para te levar a Greve 
in Chianti e de lá a Panzano in Chianti. 

- PRIMEIRA OPÇÃO:  Saída “FIRENZE SUD”. Se optar por essa saída siga até o pedágio; 
              - Depois do pedágio siga a indicação GREVE IN CHIANTI e você estará, então, na estrada panorâmica “CHIANTIGIANA 222”; 
              -  Chegando em Greve in Chianti siga pela mesma rodovia, a 222 por mais 7km, e você estará em PANZANO IN CHIANTI; 

OBS: PANZANO IN CHIANTI: PARA AJUDAR A SUA ORIENTAÇÃO A PARTIR DE PANZANO IN CHIANTI, PREPARAMOS UM MAPA 
ILUSTRADO PARA VOCÊ. 

-  Logo na chegada à Panzano in Chianti,



 você verá uma pequena praça.

Contorne essa praça à direita e siga a placa “Centro Storico”.



Logo depois siga as placas “Mercatale VP”.

 Você estará passando por  Panzano, dirigindo por ruas estreitas típicas das cidades medievais sempre em direção a Mercatale VP.

- Ande nessa direção por cerca de 1km a partir da pracinha. Aí você deve ficar atento porque vai achar logo à sua frente 
um cartaz “Mercatale V.P 13”



e  logo à sua esquerda  uma pequena Capela com indicações para várias fazendas como “Azienda Agricole Vignole”, “Il Palagio” e a 
primeira indicação de “PODERE FELCETO”.

-  Nesse ponto,  você deixa o asfalto, vira a esquerda na Capela e continua por uma bela estrada de terra, passando por  
mais algumas placas indicando outras fazendas, além de PODERE FELCETO.

Siga essa estrada de terra e as placas indicativas de PODERE FELCETO por cerca de 2,5km. Não se preocupe, o fim dela é a entrada 
para Podere Felceto.

- Seguindo a estrada, você vai achar a terceira sinalização de PODERE FELCETO, no meio de outras indicações de fazendas 
como “Az. Agricola Reggine”, ao lado de um grande barril de vinho.



- Você vai passar no meio de ginestras (flores do campo amarelas e perfumadas) que na primavera envolvem a estrada em 
direção à fazenda “La Massa”.

Passe por ela, siga em frente, ainda no meio de mais duas fazendas, até encontrar a entrada de PODERE FELCETO.

- Desça pela estradinha da propriedade e você vai ver, lá embaixo, a casa que será sua durante sua estada.....



SEGUNDA OPÇÃO:

Saída “FIRENZE IMPRUNETA” . Optando por ela, na saída do pedágio pegue a primeira a direita numa rotatória em direção a
“(SS)-SUPERSTRADA SIENA”; 
              - Depois, entre na primeira indicação “IMPRUNETA-GREVE IN CHIANTI”; 
              - Siga sempre essa estrada até chegar em GREVE IN CHIANTI . Siga mais 7 km até chegar em PANZANO IN CHIANTI; 

A PARTIR DAÍ, SIGA AS INSTRUÇÕES ANTERIORES DE PANZANO IN CHIANTI

  II – SE VOCÊ VIER DO AEROPORTO DE FLORENÇA: 
              - Saindo do aeroporto, logo no semáforo pegue à direita a “AUTOSTRADA A11”. O aeroporto deverá ficar à sua direita; 
              - Siga pela  A11 até indicação para a “AUTOSTRADA A1”; 
              -  Permaneça na A1, em direção a Roma e siga as orientações e as opções de saídas acima em direção a GREVE IN 
CHIANTI para chegar a PANZANO IN CHIANTI. 

Telefones de Podere Felceto: 
Fixo: (0039) 055 852473 ou 055 2029090 
Celular: 333 3316905 

Coloque as coordenadas no seu GPS: 43.542004. 11.281811 

BOA VIAGEM 

V i l la  Podere  Fe lce to  –  sua V i l la  na  Toscana –  www.casana toscana.com.br 

-Aproveite e veja a propriedade onde você acaba de chegar, vista de um outro ângulo...

Seja Bem-Vindo!!!




