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

Objectnr. 1353038

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Agia Pelagia, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1353038
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 886

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Zeer mooi, gezellige villa "Apollo", van 2 verdiepingen, vrijstaand, bouwjaar 2000, gerenoveerd in 2018, omgeven door bomen en
velden. In de wijk Agia Pelagia, op een heuvel, perfecte locatie: in het centrum en toch rustig gelegen, 600 m van zee, 1.5 km van
het strand. Voor alleengebruik: wilde tuin, mooie tuin ter ontspanning, openluchtzwembad (50 m2, 01.05.-31.10.). Buitendouche,
tennisbaan, tafeltennis, basketbal, patio, prieel, tuinmeubelen, barbecue. In het huis: air-conditioning. Wissel van linnengoed 2
maal per week. Wissel van handdoeken 2 maal per week. 2 maal per week schoonmaak (incl.). Luchthaventransfer (extra).
Parkeerplaats (voor 4 auto's) bij het huis. Winkel 2 km, levensmiddelenwinkel, supermarkt 300 m, winkelcentrum 18 km,
restaurant, bar, bakkerij, café 500 m, zandstrand "Psaromoura" 1.5 km kiezelstrand "Mononaftis" 1.5 km. Jachthaven 600 m.
Attracties in de buurt: Knossos Palace 18 km, Rogdia Monastery Savathiana 6 km, Fodele Museum of Dominikos 7 km. Let op:
auto noodzakelijk. Geschikt voor families, baby uitrusting op aanvraag (incl.). Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag.

"Apollo", villa 4-kamers 100 m2 op 2 verdiepingen. Zeer mooi en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met 1 divanbed, open haard
en Sat-TV (Flatscreen TV). Uitgang naar de zitplaats in de tuin, naar het zwembad. 1 kinderkamer met 1 bed. Uitgang naar de
zitplaats in de tuin, naar het zwembad. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, magnetron, elektrische
koffiemachine) met eettafel. Uitgang naar de zitplaats in de tuin. Douche/WC. Air-conditioning. Bovenverdieping: 1 groot 2-pers.
kamer met panoramavenster met 1 2-pers bed. Uitgang naar het balkon. 1 2-pers. kamer met 2 bedden en air-conditioning.
Uitgang naar het balkon. Bad/douche/WC. Air-conditioning. 2 balkons, ruime zithoek in de tuin. Balkonmeubilair. Zeer mooi
panoramazicht op zee, de bergen, de tuin en het landschap. Ter beschikking: wasmachine, kluis, strijkijzer, haardroger. Internet
(Internet (WiFi), gratis). 1056052
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huisinformatie
Ca. 100 m², 6 personen, vrijstaand, 3 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
open haard, tv

Keuken
oven, magnetron, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, 2 toiletten

Afstanden
vliegveld ca. 128,9 km, zee ca. 600 m, plaats ca. 1 m, water (zee, meer enz.) ca. 600 m, in de buurt van een tennisbaan

Buitenbereik
balkon, tuin, barbecue, tennisbaan op het perceel

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad, uitzicht op zee

Overige
uitzicht op de bergen, familievakantie, airconditioning, wasmachine, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1353038. 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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