Villa Le Crapaud
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Flayosc, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
WISSELDAG VOOR DE VILLA IS MAANDAG !
=========================================================D
e villa heeft een comfortabele woon-/eetkamer met een zithoek, 4 persoons
eettafel, airconditioning, satelliet TV met Nederlandse zenders, WIFI en
radio/CD/DVD speler. Er is een aparte (eet)keuken die is voorzien van een
eettafel met 4 stoelen en alle benodigde apparatuur, zoals een 4 pits
keramische kookplaat, koel-/vrieskast, vaatwasser, magnetron,
koffiezetapparaat (Senseo en normaal) en zelfs een broodbak machine.

Indeling
Oppervlakte: 80 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
De recentelijk gerenoveerde badkamer heeft een bad/douche combinatie,
een wastafel en een toilet. Daarnaast is er ook nog een apart toilet. De villa
heeft 2 slaapkamers, waarvan een slaapkamer met een 2-persoonsbed
(twee aparte matrassen 200x80) en een slaapkamer met twee 1-persoons
bedden (200x80). Verder is er een kleine ruimte met een kinderbed. In de
mooi aangelegde tuin op verschillende niveau's ligt het zwembad van 5 x 3
meter. Het zwembad kan tegen een meerprijs van € 25,00 per week
verwarmd worden in het voor- en naseizoen. Er zijn diverse terrassen, zowel
in de zon als in de schaduw, en door de verschillende niveau's en de
beplanting is er een schitterend uitzicht en veel privacy. Op het volledig
omheinde terrein is een jeu de boulesbaan en voor de kinderen een
speeltoestel. Er is voldoende parkeergelegenheid voor 1 of 2 auto's.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
250
Bedrag schoonmaak:
95
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1175 EUR
Prijs tussenseizoen: 750 EUR
Prijs laagseizoen: 500 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2572.htm

