Casa Miantojo heeft alle luxe die u wenst.
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Mazarron, Costa Calida, Spanje
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Fantastische vrijstaande villa aan één van de brede lanen van de
prestigieuze Mazarron Country Club.Mooie ruim voorziene keuken met
vaatwassen en alles wat u nodig heeft.Flinke woonkamer met schuifpui naar
fantastische porch langs uw privé-zwembad. Ruime zeer schone badkamer.
3 flinke slaapkamers. 1 masterbedroom met 2 persoons-kwaliteitsbed.
Slaapkamer 2 met 2 prima éénpersoonsbedden en de derde slaapkamer
heeft 1 éénpersoonsbed.Alle slaapkamers voorzien van plafondventilatoren. Bovendien is airco en prima verwarming uiteraard in de gehele
woning aanwezig. Tevens staat er een heerlijk houtkachel in de
woonkamer.De gehele woning is sfeervol ingericht.In de prachtige tuin om de
woning is het zwembad gesitueerd. Tevens 2 heerlijke buitendouches bij het
zwembad en naast de keuken.Wees welkom bij www.villamazarron.nlBe our
guest !!!

Indeling
Oppervlakte: 320 m2
Aantal etages: 0
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Via de poort komt u in de prachtige tuin. Wanneer u doorloopt gaat u via de
voordeur naar binnen en komt u in de hal. Links en rechts van de hal 2 ruime
slaapkamers. Links en dan rechts ook de ingang naar de badkamer.In de
ruime sfeervolle woonkamer kijkt u uit over het ruime buitenterras met groot
privé-zwembad. Wanneer u de huiskamer doorloopt treft u aan de linkerzijde
de mooie keuken. Rechtdoor komt u in slaapkamer 3.Achteraan links bevind
zich de deur naar kamer 4 waar u al uw spulletjes kunt bergen wanneer u
bijvoorbeeld komt overwinteren. In de slaapkamers is uiteraard ook zeer veel
bergruimte in de vorm van kasten.Door de keuken naar buiten gelopen treft u
de mooie buitenkeuken met douche. Kijk naar de recensies op onze
website.Wij heten u van harte welkom in zomer of winter.Hoe langer u boekt
hoe goedkoper uw verblijf.
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Activiteiten
Aan activiteiten ontbreekt het niet in deze fantastische streek met het
warmste klimaat van geheel Europa in de winter. De lange kuststrook van de
Costa Calida licht op een aantal minuten van uw woning.Bezoek Bolnuevo,
Puerto de Mazarron en Puntas de Calnegre.In Puntas de Calnegre verhuren
wij ook een fantastische woning OP het strand. Bezoek verder de steden
Cartagena, Murcia, Lorca, Granada, etc.Het Nationaal Park Sierra is een
must voor natuurliefhebbers.Fietsen, wandelen ; om de hoek van de woning
loopt of fiets u zo de natuur in.Ruik alle kruiden in de bergen en verbaas u
over de fauna.Wij zijn ervan overtuigd dat u zelden in zo'n bijzondere streek
bent geweest.Welkom bij VillamazarronMeer informatie op onze website ;
www.villamazarron.nl

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 0,2 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
70
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 900 EUR
Prijs tussenseizoen: 475 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/ref2737.htm

