Casa Montana aan de olijvenboomgaard.
Bungalow met tuin
Algemene informatie
Locatie: Mazarron, Costa Calida, Spanje
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Deze nieuwe bungalow is gesitueerd op de Mazarron Country Club.Bij het
stadje Mazarron in de provincie Murcia.De woning is van nieuwe inrichting
voorzien en heeft airco. Heeft 2 slaapkamers en een badkamer. In de
huiskamer een heerlijke bank en eethoek. De keuken heeft een ruime koelvriescombinatie, een wasmachine en oven. De tv heeft ontvangst via een
schotel zodat u veel zenders zal kunnen ontvangen. Achter de woning is een
afgesloten terras met een deur naar een hofje wat heel Spaans aandoet.
Voor de woning heeft u een eigen parking in de tuin. terrasmeubilair en
ligstoelen zijn aanwezig.Met het prachtige uitzicht over een olijvenplantage
en de bergen worden al uw wensen ingevuld. Op het resort zijn een
openbaar zwembad, tennisbanen,restaurant etc.etc. Op 3 kilometer een
winkelcentrum.Voor meer informatie www.villamazarron.nl

Indeling
Oppervlakte: 60 m2
Aantal etages: 0
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
De indeling van de woning heeft u reeds boven kunnen lezen.De Mazarron
Country Club is een 5 sterren resort wat heel goed wordt onderhouden.
Bovendien is alle heel schoon.Het resort is rustig gelegen en via de snelweg
bereikbaar.Vanaf Alicante 75 autominuten.Wanneer u hulp nodig heeft met
autohuur of vliegtickets kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Vraag voor
overwinteren of huren voor een langere periode onze speciale tarieven
op.Omdat de woning geschikt is voor 4 personen kunnen wij in combinatie
met Casa Montana ook Casa Mediterraneo aanbieden. U kunt dan met 10
personen in aparte woningen op hetzelfde resort verblijven.Ook hiervoor
hanteren wij speciale prijzen.Meer info ; villamazarron.nl

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
In de omgeving zijn vele ontspanningsmogelijkheden.Langs de kuststrook
zijn vele zandstranden, baaitjes etc voor strandrecreatie.Ook zijn er langs de
kusten verschillende botenverhuur bedrijven en duikscholen. Er zijn zelfs
tochten te regelen om dolfijnen te bekijken. Dit alleen in bepaalde perioden
per seizoen. Er is nog weinig of geen hoogbouw ! U bent in het "echte"
Spanje. De vele tapa barretjes en restaurantjes bieden u de lekkerste
gerechten en drankjes. In de steden Murcia en Cartagena kunt u uren
dwalen.Prachtige oude gebouwen en trendy winkeltjes wisselen elkaar af.In
het gebied zijn ook vele prachtig wandelroutes.Een bijzonder mooi
natuurgebied is de Sierra Espuna. Dit nationale park ligt op een half uur
vanaf het resort. wij zijn ervan overtuigd dat u een echte Spaanse vakantie
zult beleven met alles erop en eraan.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 0,1 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 525 EUR
Prijs tussenseizoen: 300 EUR
Prijs laagseizoen: 250 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref847.htm

