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

Objectnr. 1427139

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Kaštelir, Istrië (Istrische Riviera)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1427139
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 933

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Villa HD is een mooi vakantiehuis met zwembad aan de rand van het dorpje Kaštelir gelegen aan de westkust van istrië. Vanaf
het omheinde grondstuk strekt zich prachtig panoramisch uitzicht over de zee en de plaats zelf. Als gast beschikt u over een
zwembad, overdekt terras met eettafel, barbeque en twee parkeerplaatsen. Dankzij de ligging, zijn de dichtstbijzijnde winkels en
restaurantjes op een kleine 2 tot 3 minuten rijafstand hier vandaan.
De totale woonoppervlakte bedraagt 130 m² en wordt verdeeld over twee, met arico voorziene etages. Op de begane grondt is
het woongedeelte met volledig uitgeruste keuken en eethoek, een slaapkamer met badkmaer, douche en toilet. Op de verdieping
zijn de overige twee slaapkamers met een gezamenlijk badkamer, douche en toilet.

huisinformatie
Ca. 130 m², 6 personen, totaal aantal verdiepingen in het gebouw : 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 2018, 2 badkamers, 400 m²
perceeloppervlakte, afgesloten perceel
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Woonbereik
strijkijzer, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 12 km, bootverhuur ca. 10,5 km, boodschappen doen ca. 500 m, vliegveld ca. 60 km, golfbaan ca. 42,5
km, zee ca. 7,5 km, plaats ca. 1 km, café/restaurant ca. 1 km, strand ca. 10,5 km, tennisbaan ca. 10 km, watersport ca. 10,5 km

Buitenbereik
tuinmeubilair, barbecue, terras, buitendouche

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad

Overige
geen jeugdgroepen, airconditioning, niet-rokenobject, wasmachine, wifi, panorama-uitzicht, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 07:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1427139. 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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