Gaia Bungalows- **** met zwembad.
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Kamilari - zuid Kreta, Kreta, Griekenland
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Op bijna het zuidelijkste puntje van Kreta, in het dorpje Kamilari hebben wij 2
riante, kindvriendelijke en van alle gemakken voorziene bungalows
gebouwd. Bij de bungalows ligt een groot zwembad (8.5 x 5.5 mtr) met een
apart kinderzwembad. Beide bungalows hebben een fantastisch zicht op
zee en bevinden zich vlakbij de mooie stranden van Matala (6km) en
Kalamaki (2km). Voor wie méér wil dan alleen op het strand liggen, kunt u
ook de archeologische opgravingen van Festos , Agia Triada ,en Kommos
bezoeken op slechts een paar kilometer rijden van Kamilari.Kamilari is een
klein en gemoedelijk dorpje tussen Timbaki en Matala met ongeveer 400
inwoners. Toch is het voorzien van alle gemakken met de supermarkt ,
slagery en 6 taverna´s op slechts 5 min lopen van uw bungalow.

Indeling
Oppervlakte: 65 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Beschrijving bungalow Alfageschikt voor maximaal 3 personen (plus
eventueel kinderbedje).1 aparte slaapkamerruime woonkamermoderne
badkamer volledig ingerichte keuken, met koffiezetapp, waterkoker, en
elektrische (4 pits) kookplaat.sateliet-tv (o.a.Nederlands kanaal)WIFI internet
( dus neemt u zelf uw laptop mee?)airconditioning (optioneel)balkon aan
voor- en achterzijde. Het balkon aan de voorzijde heeft een prachtig
zeezicht.kluisje voor waardevolle
spullen********************************************Beschrijving bungalow
Vitageschikt voor maximaal 5 personen (plus eventueel kinderbedje).2
aparte slaapkamersruime woonkamermoderne badkamer voorzien van
thermostaatkranen en hangend toiletvolledig ingerichte keuken, met
koffiezetapp, waterkoker,en elektrische (4 pits) kookplaat.sateliet-tv (o.a.
Nederlands kanaal)WIFI

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Wilt u het Griekse leven ervaren en houdt u van mooie zandstranden natuur
en wandelen, dan is dit dorpje wellicht de plek voor u. Vanuit Kamilari kunt u
lopend in ongeveer 30 min. het strand van Kalamaki bereiken. In de
omgeving van Kamilari zijn verschillende interessante grafmonumenten
opgegraven. Het mooie zandstrand van Matala ligt op 6km van Kamilari
,Matala was in de jaren 60 het domein van de hippies,(Cat Stevens en Bob
Dylan kwamen hier ook graag relaxen) tegenwoordig vind u hier nog een
paar overgebleven hippies die hand gemaakte juwelen verkopen op het
strand.De prachtige baai waar Matala aan ligt,wordt afgeschermd door
krijtrotsen die u overdag kunt bezoeken. Hier kunt u 's avonds ook van een
adembenemende zonsondergang genieten.Het gezellige dorpje Sivas ligt op
zo,n 3 km van Kamilari.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
0
Bedrag schoonmaak:
30
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 546 EUR
Prijs tussenseizoen: 406 EUR
Prijs laagseizoen: 406 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1775.htm

