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

Objectnr. 1470562

Appartement voor max. 2 personen,
Limenas Chersonisou, Kreta (noordkust Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1470562
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 358

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Mooi, comfortabel aparthotel "Villa Medusa", van 2 verdiepingen, vrijstaand, bouwjaar 1986, gerenoveerd in 2017. 14
appartementen in de woning. In de wijk Ano Hersonissos, rustige, zonnige ligging, 3.3 km van het strand. Voor medegebruik:
groot tuin met bloemen en bomen, openluchtzwembad hoekig (50 m2, 130 cm diepte, 01.05.-30.10.). In het complex: receptie,
bar, ontbijtruimte, Internet (WiFi). Wissel van linnengoed 2 maal per week. Wissel van handdoeken 3 maal per week. Dagelijks
schoonmaak. Ontbijt op aanvraag (extra). Luchthaventransfer (extra). Openbare parkeergarage. Levensmiddelenwinkel,
supermarkt, restaurant, bakkerij, café 550 m, zandstrand "Hersonissos" 3.3 km. Midgetgolf 2.7 km, manege 1.7 km. Attracties in
de buurt: Labyrinth Park 2.7 km, Aquaworld Aquarium 2.9 km, Lychnostatis Open Air Museum 8.5 km, CretAquarium
Thalassokosmos 11 km, Minoan Palace of Knossos 28 km, Acqua Plus Water Park 3.3 km. Let op: auto noodzakelijk. Het objekt
is geschikt voor 2 volwassenen. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare
woningen te huur.

"Love Nest", studio 1-kamer 20 m2. Comfortabel en mooi ingericht: open woon-/slaapkamer met 1 2-pers bed en Sat-TV
(Flatscreen TV). Open keuken (2-pits kookplaat, mini-oven, elektrische koffiemachine, pads voor de koffiemachine (Dolce Gusto)
extra) met eettafel. Douche/WC, hydromassage douche. Air-conditioning. Balkon of terras. Mooi uitzicht op zee en het zwembad.
Ter beschikking: kluis, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Let op: rookvrij huis. 1139 K031 A018 3500
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huisinformatie
Ca. 20 m², 2 personen, vakantiecomplex, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden
vliegveld ca. 21,9 km, golfbaan ca. 7,3 km

Buitenbereik
balkon, tuin, terras

Overige
airconditioning, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op zee

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1470562. 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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