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

Objectnr. 1472750

Appartement voor max. 2 personen,
Moncarapacho, Algarve (Faro en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1472750
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 290
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
verwarmingskosten naar verbruik (verplicht) (01-01-2019 t/m 31-12-2020)

Over dit object
Deze kleine maar comfortabele studio in een vrijstaand vakantiehuis voor twee personen in Moncarapacho is gelegen in een
gated community met slechts een paar huizen. Het heeft twee mooie terrassen, een met een eigen barbecue waar u heerlijk kunt
ontspannen.
Informatie over het object:
- Zwembad gehele jaar open
- 1 DVD speler
- 1 TV
- Afzuigkap
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Gasbeton
- Buitenzwembad: Zwembad gehele jaar open
- Concept: Rookvrij huis, Internet concept
- Diepvriezer: Vriesvak
- Diversen binnen: Klimaatbeheersing warm en koud, Ventilator
- Diversen buiten: Buitendouche
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
- Extra kosten exclusief: Verwarmingskosten exclusief
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- Extra kosten inclusief: Electriciteit incl in wk 19-39
- Grill: Gezamenlijk barbecue
- Grondstuk: Gemeenschappelijk grondstuk
- Huisdieren: Ja
- In de omgeving: Golfbaan
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Elektrisch fornuis met oven
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Let op: Niet te huur voor jeugdgroepen
- Magnetron
- Parking: Parkeerplaats(en) op perceel
- Radio: Stereo
- Stofzuiger
- Tuin: Gesloten grondstuk
- Tuinmeubelen: Gezamenlijke tuinset
- Type huis: Appartement
- Uitzicht 1: Uitzicht op zee
- Verwarming: Electrische verwarming
- Vissen: Zee
- Vloer: Begane grond
- Zwembad: Gezamenlijk buitenbad

Informatie over het object (2019)
- Toilet: warm en koud water

huisinformatie
Ca. 40 m², 2 personen, geschikt voor de winter, 1 slaapkamer, 1 badkamer, 10000 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
dvd-speler: 1 DVD speler, stereo-installatie, tv: 1 TV

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, keuken: warm en koud water, koelkast, magnetron

Badkamer/Toilet
toilet (01-01-2019 - 31-12-2019)

Afstanden
visstek ca. 9 km, golfbaan ca. 29 km, zee ca. 9 km, plaats ca. 3,9 km, café/restaurant ca. 4 km, zandstrand ca. 9 km
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Buitenbereik
tuinmeubilair: Gezamenlijke tuinset, barbecue: Gezamenlijk barbecue, 2 parkeerplaatsen: Parkeerplaats(en) op perceel

Overige
Geschikt voor vissers, mogelijkheid om te vissen: Zee, verwarming: Electrische verwarming, geen jeugdgroepen, airconditioning,
stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), ventilator, wifi

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad: Gezamenlijk buitenbad 50 m², uitzicht op zee

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 20:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1472750. 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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