Casa Mirador ; rust,ruimte en vergezichten.
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Mazarron, Costa Calida, Spanje
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Casa Mirador is een prachtige villa op een ruim perceel (550 m2) met
fantastische uitzichten. De woning is gelegen aan de rand van het 5 sterren
resort Mazarron Country Club. Dit betekend genieten van rust en ruimte. De
woning beschikt over een parkeerplaats op eigen perceel, Wanneer u de
poort doorloopt komt u in de mediterrane tuin met groot privé zwembad. De
woning is sfeervol ingericht met kwaliteitsinrichting. Mooie huiskamer met
open keuken. 2 slaapkamers beneden en voor de jeugd is de
torenslaapkamer een must !!! Keurige badkamer met bidet. Verwarming en
openhaard voor de winter en voor de zomer uiteraard een heerlijke airco.vele
tv stations via de schotel te ontvangen. Meerdere zonne- en
schaduwterassen rondom het grote 5 bij 10 zwembad. Op aanvraag ook
kinderbedje etc. aanwezig. Wij verwelkomen u graag als onze gast.

Indeling
Oppervlakte: 550 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Op de eerste verdieping is naast de torenkamer een heerlijk privé
zonneterras met ook weer de fantastische uitzichten tientallen kilometers
ver.U kunt hier maar ook beneden genieten in heerlijke zonnestoelen van het
bijzondere Spaanse klimaat aan de Costa Calida. In de tuin staan vele
mediterrane bomen en planten om u nog meer in de sfeer te brengen.Zie ;
villamazarron.nlNa een lange dag en heerlijk eten in de buurt kunt u tot rust
komen in de heerlijk hoogwaardige kwaliteitsbedden van Casa
Mirador.Opgestaan in de morgen of op welk moment dan ook biedt de
keuken van de villa u alle mogelijkheden tot het bereiden van een heerlijke
maaltijd wanneer u geen gebruik wenst te maken van de vele heerlijke
restaurants langs de kust en in de dorpjes. Wij zijn ervan overtuigd dat u een
onvergetelijke vakantie zult beleven in Casa Mirador.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
De Mazarron Country Club is een resort wat is gelegen tegen een
berghelling. Door de ligging heeft het resort prachtige uitzichten op de
omgeving. Binnen 10 minuten bent u in de dorpjes langs de prachtige kusten
met de mooiste baaitjes en stranden. Alle typen van watersportvermaak zijn
volop aanwezig. Tevens om te winkelen,eten of een terras te pakken vele
mogelijkheden. Ietwat meer het binnenland in, vindt u de Sierra Espuna. Een
prachtig nationaal park wat u gezien moet hebben. verder rondom het resort
prachtige wandelmogelijkheden en op het keurig onderhouden resort kunt
ook in het openbaar zwembad een duik nemen, tennissen, een bezoek aan
het restaurant of de bar brengen etc. Teruggekomen bij de woning geniet u
wederom van de rust en de privacy in en om de woning. Uiteraard zijn ook
de steden Cartagena en Murcia de moeite waard.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 0,3 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 975 EUR
Prijs tussenseizoen: 490 EUR
Prijs laagseizoen: 375 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1688.htm

