Vakantiehuis Arroyo, Adult Only
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Iznajar, Costa del Sol, Spanje
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
akantiewoning Casa Arroyo is een volledig zelfstandige woning.De indeling
van Casa Arroyo is als volgt:Een smaakvol ingerichte woonkamer met veel
authentieke stijlkenmerken. De houtkachel staat in de oorspronkelijke hoge
en brede schouw. Er is een tv om DVD's af te spelen, een muziekinstallatie
en CV radiatoren. In de casa zijn dvd's, cd's, boeken en tijdschriften
aanwezig.De gezellige keuken heeft een koelkast met vriezer,
afwasmachine, waterkoker, gasfornuis met oven en is voorzien van
kwalitatief uitstekende keukenbenodigdheden om heerlijk te kunnen koken.
Op de begane grond bevindt zich een royale tweepersoons slaapkamer en
een badkamer met douche, wastafel en toilet.Op de eerste verdieping zijn er
twee grote slaapkamers, een loungeruimte met Moorse accenten, een
badkamer met grote inloopdouche, wastafel en toilet.Alle slaapkamers zijn
voorzien van Aupingbedden. Deze hebben op de eerste etage afmetingen
van tweemaal 0,90 x 2,00m. Op de begane grond 0,90 x 2,10m.Casa Arroyo
heeft een eigen prive terras met een fantastisch uitzicht. Het zitgedeelte
heeft een schaduwrijke overkapping. Het terras is voorzien van een zithoek,
een eettafel en een vaste BBQ.

Indeling
Oppervlakte: 100 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 2
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Activiteiten
wandelen, steden bezoeken, wijn en olijfolieproeverij.

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:
Bedrag schoonmaak:
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 590 EUR
Prijs tussenseizoen: 650 EUR
Prijs laagseizoen: 745 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2939.htm

