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

Objectnr. 1377128

Appartement voor max. 5 personen,
Agia Marina, Kreta (Chania en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1377128
Minimale huurduur: 2 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 433
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
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New to our range: We have recently added this accommodation. The following description is a first draft, which is still awaiting
revision. Please contact our Customer Service if it contains any gaps.
Modern holiday apartment only approximately 3 minutes walk from the sandy beach, with a private sea view balcony
This apartment is located in Agia Marina region close to a sandy beach.
The apartment has two storeys and is about 65 m² in size. It comprises of the following rooms: A living room, a flatscreen TV, one
three-seater sofa and one double sofa . There are also two bedrooms. The first bedroom includes a double bed and the second
bedroom includes two single beds. Plus there is a fully-equipped kitchen with an oven, microwave, coffee machine, kettle and a
dining area, as well as a bathroom with a shower. In addition there is a terrace which is equipped with a table and chairs.
There is also a shared garden area.
The beach is about 3 minutes walk. There are many restaurants, bars, beach bars, shops, super markets, pharmacy around the
home.

huisinformatie
Ca. 65 m², 5 personen, type gebouw: helft van dubbel woonhuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
strijkijzer, kluis, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, elektrische kookplaat, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, broodrooster, waterkoker

Afstanden
vliegveld ca. 25 km, haven ca. 16 km, levensmiddelenzaak ca. 20 m, zee ca. 200 m, midgetgolfbaan ca. 300 m, dichtstbijzijnde
halte openbaar vervoer ca. 300 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 10 km, café/restaurant ca. 100 m, zandstrand ca.
200 m, speeltuin ca. 300 m, strand ca. 200 m, gratis gemeenschappelijke parkeerplaats ca. 5

Buitenbereik
tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, terras, daarvan parkeerplaats in carport: meer dan 10

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer

Overige
verwarming: overal, Op een eiland, airconditioning: overal, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 25-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1377128. 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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