Vakantiehuis in Albuñuelas Granada Spanje
Vakantiehuis
Algemene informatie
Locatie: Albunuelas, Costa del Sol, Spanje
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Neen
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Casa Tulipan ligt midden in de natuur in het dorpje Albuñuelas tezamen met
een aantal andere huizen. Er is een gezamenlijk zwembad (8.5-2.5m) en een
prive parkeergarage. De uitzichten vanaf het terras en het balkon zijn
adembenemend. Vanuit het huis kunt u prachtige wandelingen maken, naar
het strand gaan (40 min) of de cultuur in Granada opsnuifen (25 min). Het
huis is volledig ingericht voor 4 gasten en beschikt over alle gemakken. In
het dorp zijn er tapas bars, supermarkten, een bakker en een apotheek.
Internet, WIFI inclusief in huur.

Indeling
Oppervlakte: 92 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Souterain: prive parkeergelegenheid (nauwe toegang) Begane
grond:woonkamer, klein terras aan de voorkant met uitzicht op de bergen,
TV met Spaanse zenders, DVD, CD-speler, open keuken/eetkamer met
ijskast/vriezer, keramische kookplaat, oven, vaatwasser, wasmachine, kleine
patio, toilet, gezamenlijk zwembad. Er is verwarming en airconditioning
aanwezig.1ste verdieping:ruime overloop 2-persoons slaapkamer met
balkon en vrije uitzichten over de vallei, badkamer met douche, toilet,
wastafel, slaapkamer met aparte bedden.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

De GR-7 langeafstandsroute loopt door de vallei en biedt diverse
wandelroutes, alwaar men van de ongerepte natuur kan genieten. In de
directe omgeving zijn de volgende outdoor-activiteiten beschikbaar;
wandelen, kanoën, mountainbiking, paardrijden, berg- en wandklimmen.
Binnen het uur kan men ook; duiken, parapente, zeilen, golf, ballonvaart en
uitrusten op het strand. In de wintermaanden, half november tot en met half
april, kan er in de Sierra Nevada geskied en gesnowboard worden.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,5 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
0
Bedrag schoonmaak:
40
Bedrag energie:
inclusief
Prijs hoogseizoen: 495 EUR
Prijs tussenseizoen: 455 EUR
Prijs laagseizoen: 395 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1401.htm

