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

Objectnr. 1306056

Vakantiehuis voor max. 2 personen,
Marathias, Zakynthos

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1306056
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 577
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Nieuw: deze accommodatie hebben wij pas sinds kort in ons aanbod opgenomen. De volgende omschrijving is een eerste
ontwerp en zal nog een keer bewerkt worden. Mocht er informatie ontbreken, neemt u dan a.u.b. even contact op met onze
klantenservice.
Te huur van Nederlandse eigenaren: luxe 2-persoons vakantiewoning met schitterend uitzicht over zee op het eiland Zakynthos.
Luxe 2-persoons vakantiewoning met schitterend uitzicht over zee op het eiland Zakynthos. Landelijk gelegen, vooral geschikt
voor liefhebbers van rust en natuur. Het is de ideale plek om los te komen van de dagelijkse beslommeringen in Nederland en
jezelf onder te dompelen in de unieke Griekse sfeer.
Ondanks het Griekse uiterlijk zijn luxe en comfort van deze huizen op Nederlands niveau. Airconditioning, wasmachine en een
moderne keuken: het ontbreekt u aan niets om maximaal van uw vakantie te genieten.
Groot terras, veranda en balkons met tuinmeubelen, parasol, ligbedden en stenen barbecue.
Eigen parkeerplaats.
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Deze vakantiewoning is de helft van een twee-onder-een-kap. Het voordeel hiervan is dat het meer ruimte en comfort biedt dan
een studio of appartement, maar dat de huurprijs lager is dan een villa. De andere helft is een 6-persoons woning.
Eigen vervoer noodzakelijk.
Minimale verhuur zeven nachten.
Op loopafstand van het huis bevindt zich een rustig kiezelstrandje met prachtige rotsformaties. Op minder dan vijf minuten rijden
bevindt zich het gezellig dorpje Limni Keriou met een familiestrand, taverna's en winkels.

huisinformatie
Ca. 60 m², 2 personen, type gebouw: helft van dubbel woonhuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 1 slaapkamer, bouwjaar 2003, 1 badkamer, 4000 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, muziekinstallatie met USB-aansluiting, kluis, satelliet-tv

Keuken
keramische kookplaat, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
aanlegplaats ca. 2 km, bars/clubs/uitgaan ca. 2 km, vliegveld ca. 18 km, haven ca. 1,8 km, levensmiddelenzaak ca. 2,2 km, zee
ca. 80 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 2,2 km, café/restaurant ca. 300 m, zandstrand ca. 2 km, strand ca. 80 m,
water (zee, meer enz.) ca. 80 m, watersport ca. 2 km, kiezelstrand ca. 80 m

Buitenbereik
balkon, tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, houtskoolbarbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan
privéparkeerplaatsen buiten: 2

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer

Overige
verwarming: overal, geen jeugdgroepen, airconditioning: overal, stofzuiger, wasdroger voor gemeenschappelijk gebruik,
wasmachine voor gemeenschappelijk gebruik, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 05-12-2019, 15:12
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1306056. 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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