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

Objectnr. 1291510

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Sobrio, kanton Ticino

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1291510
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 587

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom CHF 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022)
toeristenbelasting ca. CHF 3,25 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Sobrio 15 km van Faido: Gezellig, comfortabel chalet "Giacomo Puccini", 1.100 m boven zeeniveau. In het district Leventina,
rustige, verhoogde ligging, te midden van groen. In het huis: Internet (WiFi), bergruimte voor fietsen, centrale verwarming,
wasmachine. Beschikbaar: kinderbobsleeën. Toegangsweg tot 30 m voor aan het huis (bergweg). Trappenweg (12 treden) naar
het huis. Openbare parkeerplaatsen 50 m. Winkel 5 km, supermarkt 15 km, restaurant 100 m, bushalte "Sobrio Postauto 124" 30
m, station "Faido" 16 km, park "for children & picnic" 1 km. Wandelroutes 30 m vanaf het huis, kabelbaan 23 km, bergtrein 34 km,
skischool 32 km, ijsbaan 15 km. Attracties in de buurt: Chiesa di San Lorenzo, Caseificio del Gottardo, Bellinzona, Locarno,
Ascona, Lugano, Castelli di Bellinzona, Unesco, Falesie per rampicate a Parnasco, Chiesa si San Nicolao, Giornico. Bekende
skigebieden kunnen gemakkelijk worden bereikt: Airolo, Dalpe, Cari, Prato. Bekende meren kunnen gemakkelijk worden bereikt:
Lago Tremorgio, Lago Ritom, Lago di Cavagnöö, Lago Retico, Lago Maggiore, Lago di Lugano. Wandelgebied Strada Alta, Valle
Leventina, Valle Bedretto, Prato, Valle di Blenio. Let op: baby uitrusting op aanvraag (extra). Dieren in de buurt.

"Giacomo Puccini", chalet 3-kamers 80 m2 op 2 verdiepingen. Gedeeltelijk gerenoveerd in 2017, comfortabel en gezellig
ingericht: open woon-/eetkamer met eettafel, Sat-TV, Flatscreen TV en radio. 1 2-pers. kamer met 1 2-pers bed (1 x 160 cm,
lengte 200 cm). Open keuken (oven, 4 keramische glas kookplaten, elektrische koffiemachine, raclette oven, fondue Set (chinese,
kaas)) met eettafel, open haard. Aparte WC. Verwarming. Bovenverdieping: (trap zonder leuning), 1 kamer met 2 bedden (90 cm,
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lengte 200 cm), CD-speler. Uitgang naar het balkon. Bad/WC, douche. Kleine zithoek in de tuin. Barbecue (verrijdbaar), ligstoelen
(2). Uitzicht op de bergen en het landschap. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed tot 3 jaar (extra),
haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Let op: rookvrij huis. Maximaal 1 huisdier/hond toegestaan. Rookmelders,
brandblusser.

huisinformatie
Ca. 80 m², 4 personen, vrijstaand, 2 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
open haard, tv

Keuken
oven

Badkamer/Toilet
douche, 2 toiletten

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 149,6 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 30 m

Buitenbereik
balkon, barbecue

Overige
uitzicht op de bergen, niet-rokenobject, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wasmachine, internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 12-11-2019, 04:11
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1291510. 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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