Strandhuis Anavicente OP het strand.
Bungalow
Algemene informatie
Locatie: Puntas de Calnegre., Costa Calida, Spanje
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Neen
Tuin: Neen
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Houdt u van zon,zee,strand,baaitjes en wandelen ; Dit strandhuis heeft dit
allemaal. Deze woning staat OP het strand in het dorpje Puntas de Calnegre
aan de Costa Calida. Vanaf uw terras loopt u zo het strand op voor een
zonnebad, een wandeling of een heerlijke duik in de Middelandse zee.De
woning staat 20 meter vanaf de waterlijn.Deze opgeknapte visserswoning
staat op een buitengewone lokatie.In het rustige dorpje Puntas waant u zich
in het Spanje van vroeger.Er wordt nauwelijks een andere taal gesproken
dan Spaans en de mensen zijn buitengewoon vriendelijk. Binnen 20 meter
van de woning vindt u de supermarkt en daarnaast staan weer enkele
restaurantjes en barretjes.In het dorpje Puntas wonen ongeveer 80
personen. Er is rust en ruimte.Meer informatie via de mail of
telefoon.info@villamazarron.nl of +31651864902.

Indeling
Oppervlakte: 60 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Voor de woning is een terras om 's avonds heerlijk buiten te zitten en te
genieten van het dorpsleven. Via de voordeur binnengekomen vindt u links
en rechts van de gang een slaapkamer. 1 met 2-persoonsbed en 1 met 2 1persoonsbedden. Door de gang komt u in de huiskamer met werkelijk
prachtig uitzicht over de zee. Langs de huiskamer is een ruime
keuken.Achter de keuken is een badkamer met toilet,bidet, bad en
douche.Via de keuken en en huiskamer kunt u op het achterterras van de
woning komen. Hier zit u fantastisch met zicht op strand en zee en als het
waait heerlijk uit de wind.Wordt het te warm op het terras loopt u door het
poortje het strand op en vindt de nodige verkoeling aldaar.De gehel dag
staat de zon aan de strandzijde van de woning, echter 's avonds heeft u de
zon ook aan de straatkant.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Alle activiteiten die met zon,zee,strand en water te maken hebben kunt u
uitoefenen op deze unieke lokatie.Ook wandelen in de heuvels rond het dorp
of een bezoek aan één van de baaitjes vlakbij zullen u verrassen ! Geregeld
heeft u de baaitjes voor u zelf.Ook snorkelen en vissen moet u absoluut eens
gedaan hebben in Puntas.Meer info ; www.villamazarron.nl

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0 km
Afstand restaurant: 0 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 693 EUR
Prijs tussenseizoen: 490 EUR
Prijs laagseizoen: 315 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1319.htm

