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

Objectnr. 1485834

Vakantiehuis voor max. 7 personen,
Xirokampi, Kreta (Chania en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1485834
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 3.264

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Moderne, luxueuze villa "Kondomari Villa", van 2 verdiepingen, vrijstaand. In de wijk Kontomari, rustige ligging, 1.9 km van het
strand. Voor alleengebruik: mooie, verzorgde tuin 230 m2 met bloemen en bomen, openluchtzwembad hoekig (39 m2, 01.01.31.12.) met trap. Buitendouche, barbecue. Wissel van linnengoed 1 maal per week. Wissel van handdoeken 1 maal per week. 6
maal per week schoonmaak. Telefoon- lokale en nationale gesprekken gratis. Parkeerplaats bij het huis. Levensmiddelenwinkel
1.2 km, supermarkt 1.2 km, restaurant 2.3 km, bakkerij 1.2 km, café 2.3 km, zandstrand "Maleme" 1.9 km. Midgetgolf 6.6 km,
manege 11 km. Attracties in de buurt: Aqua Park Limnoupolis 18 km, Venizelos Graves 22 km, Chania Old Venetian Port 18 km,
Chania Old Market 17 km, World War II Cemetery 4.1 km, Historic War Shelter of Platanias 6.5 km. Let op: auto noodzakelijk.
Baby uitrusting op aanvraag (incl.). Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Bij
deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur.

"Kondomari Villa", villa 4-kamers 197 m2 op 2 verdiepingen. Ruim en licht, mooi en modern ingericht: groot, open woon-/eetkamer
met eettafel en Sat-TV (Flatscreen TV), radio en houtkachel. Uitgang naar het zwembad. 2 2-pers. kamers, elke kamer heeft 2
bedden. Uitgang naar het terras, naar het zwembad. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten,
elektrische koffiemachine, pads voor de koffiemachine (Dolce Gusto) extra, kookeiland). Bad/WC. Air-conditioning.
Bovenverdieping: (trap zonder leuning), 1 groot kamer met 1 divanbed, 1 2-pers bed, bad/douche/WC, dubbele wastafels,
bubbelbad en Sat-TV (Flatscreen TV). Uitgang naar het balkon. Air-conditioning. Balkon, groot terras. Zitgelegenheid. Mooi
uitzicht op de bergen, de tuin en het landschap. Ter beschikking: wasmachine, telefoon, kluis, strijkijzer. Internet (Internet (WiFi),
gratis). Let op: rookvrij huis. 1042K91002965601
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huisinformatie
Ca. 197 m², 7 personen, vrijstaand, 3 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
open haard, telefoon, tv

Keuken
oven, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, 2 toiletten

Afstanden
vliegveld ca. 40,1 km

Buitenbereik
balkon, tuin, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad

Overige
uitzicht op de bergen, airconditioning, luxe, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, whirlpool, wasmachine, internet, wifi,
Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1485834. 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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