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

Objectnr. 1430215

Appartement voor max. 8 personen,
Obrovac Sinjski, Dalmatië (provincie Split-Dalmatië)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1430215
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 680
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting geen

Over dit object
Dit ruime appartement met zwembad ligt in een idyllische omgeving, omringd door groene velden en in de buurt van de rivier de
Cetina. Op het gemeenschappelijke terrein vindt u het zwembad en het prieel, welke enkel beschikbaar zijn voor gasten van het
appartement. Het aangename en modern ingerichte appartement bevindt zich op de zolder van een eengezinswoning en de
minimale plafondhoogte is ongeveer 150 cm. Een kleine fitnessruimte en speeltoestellen voor de kinderen zijn ook beschikbaar.
Bezoek het nabijgelegen stadje Sinj en het Alka Museum met middeleeuwse ridderspelen te paard. Een bezoek aan de altijd
levendige stad Split wordt ook aanbevolen.
Informatie over het object:
- Eigenaar(s) wonen in het huis
- Zwembad: mei - eind september
- 1 TV
- Activiteitenruimte: Tafeltennis
- Afzuigkap
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Stenen
- Buitenzwembad: Zwembad: mei - eind september
- Concept: All-in prijs, Rookvrij huis, Comfortabel tuinmeubilair, Internet concept
- Diepvriezer: Vriezer
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- Diversen binnen: Kluis, Klimaatbeheersing warm en koud, Ventilator
- Elektrische apparaten: Smart TV, Gratis Wi-Fi
- Extra kosten inclusief: Verbruikskosten incl.
- Fitnessaparatuur: Fitnesstoestellen
- Grill: Gezamenlijk barbecue
- Grondstuk: Gemeenschappelijk grondstuk
- Huisdieren: Ja
- In de omgeving: Paardenverhuur
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Gas/el. fornuis
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Let op: Eigenaar(s) wonen in het huis
- Magnetron
- Parking: Parkeerplaats(en) op perceel
- Radio: Stereo
- Speelgoed (buiten): Trampoline, Wip, Glijbaan
- Speeltoestellen: Schommel
- Spelletjes/activiteiten: Tafelvoetbal, Fiets
- Toilet: warm en koud water
- Tuin: Gesloten grondstuk
- Tuinmeubelen
- Tv Ontvangst: Kabelaansluiting
- Type huis: Appartement
- Uitzicht 2: Zicht over het landschap
- Vaatwasser
- Verwarming: Electrische verwarming
- Vissen: Rivier
- Vloer: 1e verdieping
- Wasmachine
- Zwembad: Privé zwembad

huisinformatie
Ca. 150 m², 8 personen, 1e verdieping, geschikt voor de winter, 4 slaapkamers, bouwjaar 2015, 2 badkamers, renovatiejaar 2017,
1500 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
stereo-installatie, tv: 1 TV, kabel-tv

Keuken
40 Liter diepvrieskast, kookplaat: Gas/el. fornuis, keuken: warm en koud water, koelkast, magnetron, vaatwasser
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Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden
visstek ca. 600 m, vliegveld ca. 45 km, zee ca. 38 km, plaats ca. 39 km, café/restaurant ca. 4 km, zandstrand ca. 38 km

Buitenbereik
fiets te huur, tuinmeubilair, barbecue: Gezamenlijk barbecue, speeltuin, 4 parkeerplaatsen: Parkeerplaats(en) op perceel

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad: Privé zwembad 46 m²

Overige
Geschikt voor vissers, mogelijkheid om te vissen: Rivier, verwarming: Electrische verwarming, tafelvoetbal, airconditioning,
huisdieren zijn toegestaan (max. 2), tafeltennistafel, ventilator, wasmachine, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1430215. 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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