Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.be/

Objectnr. 1010362

Appartement voor max. 5 personen,
Les Issambres, Côte d'Azur (Var)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1010362
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 390

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)
toeristenbelasting ca. EUR 2,53 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)

Over dit object
Residentie "Haut des Issambres". Buiten de plaats, 3.5 km van het centrum van Les Issambres, zonnige ligging op een heuvel, 3
km van zee. Voor medegebruik: openluchtzwembad (12 x 25 m, 70 - 220 cm diepte, 01.05.-01.10.). Kinderzwembad, tennisbaan,
tafeltennis, volleybalveld, openbare parkeerplaatsen. Winkel 2.5 km, supermarkt 2.5 km, winkelcentrum 8 km, restaurant 2 km,
bakkerij 3 km, station "Saint-Raphael TGV" 16 km, zandstrand 3 km, thermaalbad "Thalasso Les Issambres" 3 km. Jachthaven
3.5 km, golfterrein (18 holes) 10 km. Attracties in de buurt: Navette Saint-Tropez 2.5 km, Aqualand waterpark 12 km, SaintTropez/Ramatuelle 23 km, Port-Grimaud 16 km, Sainte-Maxime 8 km, Gorges du Verdon 95 km. Wandelgebied Massif des
Maures 10 km, Massif de l'Esterel 20 km. Let op: auto noodzakelijk, geen lift. Gesloten residentie met een elektrische deur. De
sleuteloverdracht vindt plaats bij het agentschap Interhome in Sainte-Maxime. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare
woningen te huur. Voor medegebruik: een 2e zwembad (15 x 20 m, diepte: 0.50 - 2.20 m, 31.05 - 30.09.). Shorts zijn niet
toegestaan in het zwembad, badpak verplicht.

Appartement 2-kamers 45 m2 op 2 verdiepingen op de 1e verdieping. Eenvoudig ingericht: woon-/eetkamer met TV. Uitgang naar
het balkon. 1 kamer met 1 2-pers bed (140 cm, lengte 190 cm). Kookhoek (4-pits kookplaat, oven). Badkamer, aparte WC.
Bovenverdieping: open galerij met 3 bedden (80 cm, lengte 190 cm). Terras 8 m2, overdekt, op het zuidoosten gelegen.
Balkonmeubilair. Uitzicht op zee. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), extra). Parkeerplaats. Let op: niet rokers woning.
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Rookmelders. 83107000179DR

huisinformatie
Ca. 45 m², 5 personen, vakantiecomplex, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven

Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 64,7 km, golfbaan ca. 10 km, zee ca. 3 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 16 km, plaats ca. 3,5 km,
zandstrand ca. 3 km, water (zee, meer enz.) ca. 3 km, in de buurt van een tennisbaan

Buitenbereik
balkon, kinderzwembad, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, uitzicht op zee

Overige
niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 31-03-2020, 04:03
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1010362. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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