Casa Santiago
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: MONTEFRIO, Andalusië, Spanje
Aantal personen: 9
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Casa Santiago ligt op een zijweg van de Carretera de Illora op 10 km van
Montefrio. Casa Santiago is een vakantiehuis met 2 verdiepingen, 4
slaapkamers, 2 badkamers, groot terras en parking.Er is een mooie tuin met
groot zwembad en verschillende terrassen om te zonnen of in de schaduw af
te koelen. Casa Santiago is een vakantiehuis voor 4 tot 9 personen, in een
van de mooiste valleien van Montefrio. Airco, wifi.Het huis is heel rustig
gelegen aan een zandweg, 5 km van Tocon en 12 km van Montefrio. Via de
zandweg kom je op wandelafstand bij de waterval Los Molinos, waar de
lokale bevolking leerde zwemmen. Tocon ligt op 5 km en de autostrade ligt
niet veraf en je bent snel in Granada, Malaga en de Costa del Sol.Prachtige
ligging in de natuur.

Indeling
Oppervlakte: 200 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 4
Op het gelijkvloers is een grote living met eetplaats en open keuken, een
slaapkamer en badkamer, boven zijn er 3 slaapkamers en een
badkamer.Voor het huis ligt een mooi zwembad, je hebt een groot terras met
zon en schaduw,ligbedden, BBQ, grote tuin en prive parking.Airco.
Wifi.Lakens en handdoeken inbegrepen.Roken toegestaan, huisdieren
welkom. Er zijn katten in de tuin.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

zwemmen, zonnen, wandelen, rusten, uitstappen, MTB, ..

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 4 km
Afstand restaurant: 4 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 750 EUR
Prijs tussenseizoen: 670 EUR
Prijs laagseizoen: 580 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2995.htm

