VILLA CARLENA, COSTA BLANCA, 2-10 PERS, PRIVÉ
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Venta Lanuza El Campello, Costa Blanca, Spanje
Aantal personen: 10
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Riante, recent gerenoveerde, 5 slaap-/3 badkamers vrijstaande villa met
privé zwembad, 200m van het strand. Ideaal voor 1 grote of twee
families.Auto niet noodzakelijk, daar bus & trein vlakbij zijn.Villa
Carlena is een prachtige 5 slaapkamers tellende vrijstaande villa, recent
gerenoveerd tot een hoge standaard. Er is een privé zwembad en mooi
aangelegde, omringende tuin.

Indeling
Oppervlakte: 300 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 3
Aantal badkamers: 3
Aantal slaapkamers: 5
De hoofdingang is op de 1e etage.De gezellige zitkamer heeft 3 banken,
flat screen satellite tv, dvd speler, open haard.De eetkamer biedt plaats
aan 8 pers.Slaapkamer 1 is een grote air conditioned slaapkamer met
dubbel bed en ruime kledingkasten.Slaapkamer 2 is een ruime air
conditioned dubbele slaapkamer met 2 éénpersoons bedden en ruime
kledingkasten.Badkamer 1 is een ruime badkamer met bad,
douchecabine, wc en wastafel met kastjes.De keuken op de 1e etage is
volledig uitgerust met oven en fornuis, koelkast met vriezer,
afwasmachine, combi-magn.De toegang tot de begane grond ligt aan
de zijkant van het huis.De keuken & de eetkamer beneden: de keuken is
volledig uitgerust met fornuis, combi magnetron, koelkast, vriezer,
wasmachine, koffiemachine, waterkoker, broodrooster enz. Er is een
eettafel met stoelen voor 6 pers en zitged

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

De achterzijde van de villa heeft een ruime patio, barbecue en een privé
zwembad.Het zwembad is 10m x 4m met trap, die leidt naar het ondiepe
gedeelte van het zwembad.Er is een buitendouche. Op het terras staan
tuinstoelen, ligbedden, parasols enz.De patio heeft een groot barbequegedeelte (met electriciteit) en een buiten-eettafel & stoelen om tot 's
avonds laat buiten te kunnen dineren.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 2 km
Afstand restaurant: 0,5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
250
Bedrag schoonmaak:
125
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 2095 EUR
Prijs tussenseizoen: 1495 EUR
Prijs laagseizoen: 995 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2862.htm

