La Granja de Antonio
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Alhaurin el Grande, Costa del Sol, Spanje
Aantal personen: 8
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
LiggingDe ranch La Granja de Antonio ligt 30 minuten van vliegveld Malaga
en het strand. De ligging is ideaal: op maar 5 autominuten van het dorpje
Alhaurín el Grande, waar terrasjes, winkels en pleintjes elkaar afwisselen en
dichtbij diverse uitdagende golfcourses. Een mooiere uitvalsbasis voor
dagtochten is niet te bedenken. Je staat zomaar in Sevilla, in het Alhambra
of op de beroemde brug van het bergdorp Ronda, met de oudste
stierenvechters arena van Spanje! SfeerLa Granja de Antonio heeft de opzet
van een karakteristieke Zuid-Spaanse ranch door de typerende bouwstijl en
witgepleisterde muren. Hier heerst rust en het Andalusische landleven is
ongerept. Zonovergoten dagen, heldere nachten en schitterende landelijke
vergezichten. Een paradijsje op slechts 30 min. vanaf vliegveld Malaga!De
sfeer is rustig en gemoedelijk mede omdat La Granja de Antonio een
kleinschalig complex is met slechts 10 vakantiewoningen. Een groot
verwarmd zwembad met ligweide biedt de gasten van La Granja de Antonio
alle ruimte. Het zwembad is tussen 1 november en 1 mei verwarmd zodat
het hele jaar kan worden gezwommen.In een aparte ruimte zijn
wasmachines en wasdrogers aanwezig die je kosteloos kunt gebruiken.

Indeling
Oppervlakte: 100 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 4
Aantal badkamers: 4
Aantal slaapkamers: 4
Alle woningen zijn vergelijkbaar en verschillen slechts in grootte. Ze zijn
gedecoreerd in Andalusische sfeer en volledig ingericht. Elke woning
beschikt over een afzonderlijke badkamer met bad, wc, airconditioning,
satelliet TV (beperkt Nederlands), kitchenette en terras met terrasmeubilair.
Er is geen afwasmachine aanwezig. Naar wens kan je gebruik maken van
het restaurant. Kleine verschillen in indeling en inrichting tussen
appartementen van hetzelfde type zijn mogelijk.In de gezamenlijke ruimte bij
het restaurant is ook volledig Nederlandstalige satelliet TV. Hier vind je ook
diverse romans, literatuur en toeristische informatie over de omgeving.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
De ranch La Granja de Antonio ligt 30 minuten van vliegveld Malaga en het
strand. De ligging is ideaal: op maar 5 autominuten van het dorpje Alhaurín el
Grande, waar terrasjes, winkels en pleintjes elkaar afwisselen en dichtbij
diverse uitdagende golfcourses. Een mooiere uitvalsbasis voor dagtochten is
niet te bedenken. Je staat zomaar in Sevilla, in het Alhambra of op de
beroemde brug van het bergdorp Ronda, met de oudste stierenvechters
arena van Spanje! Speciaal voor gasten van La Casita is er van 1 mei - 1
november wekelijks een dineravond met een origineel Andalusisch flamenco
optreden. Daarnaast zijn er op La Granja de Antonio wekelijks speciale
avonden met paella, tapas en een Spaanse BBQ.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
100
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
25
Prijs hoogseizoen: 750 EUR
Prijs tussenseizoen: 650 EUR
Prijs laagseizoen: 550 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2759.htm

