AndaluciaCasa.nl
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Marbella, Andalusië, Spanje
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
AndaluciaCasa.nl: Comfortabel en voordelig uw VAKANTIEaccommodatie
huren/boeken onder de Zuid-Spaanse zon?
(Vakantiehuis/vakantiewoning/appartement/studio/onderkomen/bed-enbreakfast/BenB/logement van particulier/privé). Flexibele aankomst- en
vertrekdagen! Verblijfsbasis: logies. Ook voor overwinteren of langere termijn
huur/verhuur. Informeer op AndaluciaCasa.nl, huur een goedkoop en leuk
vakantiehuisje voor een zonnige (strand-)vakantie.Wij bieden u aan de KUST
in MARBELLA enkele héérlijke Casa's (5-6 pers.) en/of twee zelfstandige
Studio's (2-3 pers. en goedkoop!). Mooie tuin met (kinder-) zwembad (en
speeltuintje), dus kindvriendelijk. Uitermate geschikt voor hen die bewust
kiezen voor STRAND en de vele mogelijkheden van de Costa del Sol. Of
kiest u liever de RUST en NATUUR van de heuvels in het binnenland achter
de kust (e

Indeling
Oppervlakte: 100 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 2
Onze huizen aan de kust (Casa + Studio Las Hortensias, Casa + Studio
Marbella, Casa: El Mirador/Principal/La Reserva) bevinden zich op korte
afstand van de prachtige, natuurlijke stranden van het natuurgebiedje Cabo
Pino (keuze uit fam./naturisten/gay). Dit gedeelte wordt wel genoemd "Best
part of Costa del Sol" (Bron: Property Hotspots in Spain). Niet voor niets
heeft Hans Kazán juist hier zijn huis. Marbella ligt op 7 min. rijden,
luchthaven Malaga op 30 min. Alle kustplaatsen zoals Torremolinos,
Benalmadena, Fuengirola, Estepona etc. zijn zeer makkelijk bereikbaar.
Dankzij de centrale ligging zijn er vele excursies te maken (o.a. Granada,
Cordoba, Sevilla, de "witte" dorpen, Marokko, Gibraltar, natuurparken, preten waterparken enz.). Het mooie zwembad (+ kinderbad) met gratis
ligbedden en parasols staat geheel tot uw beschikking. Id

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

KALENDER met EXACTE beschikbaarheid vindt u op AndaluciaCasa.nl!
Andalusië betekent: Prachtig klimaat, mooie stranden, lekker eten en drinken,
ontspanning, natuur, cultuur en 's winters zelfs SKIËN in de Sierra Nevada!
Waar u ook liefhebber van bent, ANDALUCIA HEEFT 'T!

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,5 km
Afstand restaurant: 0,2 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 525 EUR
Prijs tussenseizoen: 343 EUR
Prijs laagseizoen: 273 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1413.htm

