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

Objectnr. 1518163

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Šišan, Adriatische kust Kroatië (zuidkust van Istrië)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1518163
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 789

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022)
toeristenbelasting inclusief, (01-01-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Šišan 5 km van Medulin: Eengezinswoning "Noal". 900 m van het centrum van Šišan, 8 km van het centrum van Pula, rustige,
zonnige ligging, 2 km van zee, 2 km van het strand. Voor alleengebruik: terrein 1.500 m2 (omheind), tuin met gazon,
openluchtzwembad hoekig (6 x 4 m, 150 cm diepte, 27.04.-28.09.). Buitendouche, terras (20 m2), tuinmeubelen, barbecue,
kinderspeelplaats (schommel). In het huis: internetaansluiting, wasmachine. Toegangsweg tot aan het huis (100 m onverharde
weg). Parkeerplaats (voor 3 auto's) bij het huis op het terrein. Winkel 800 m, supermarkt 6 km, restaurant 650 m, kiezelstrand 2
km, rotsstrand 2 km. Surfschool 4 km, zeilschool 4 km, tennis 6 km, manege 1 km, wandelroutes 100 m vanaf het huis, fietspad
150 m. Ter beschikking: jet ski (op aanvraag, extra).

Huis 4-kamers 120 m2. Mooi ingericht: woon-/eetkamer 42 m2 met Kabel-TV en internationale TV-zenders (Flatscreen TV), airconditioning. Uitgang naar de tuin, naar het zwembad. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), KabelTV en internationale TV-zenders (Flatscreen TV). 1 kamer met 1 2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), douche/WC, Kabel-TV en
internationale TV-zenders (Flatscreen TV). Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, magnetron,
diepvriezer, elektrische koffiemachine). Douche/WC. Ligstoelen. Uitzicht op het zwembad. Ter beschikking: kinderbed,
haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). 1 klein huisdier/hond toegestaan.
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huisinformatie
Ca. 120 m², 6 personen, vrijstaand, 3 slaapkamers, 2 badkamers, afgesloten perceel

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koelkast, magnetron, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, 2 toiletten

Afstanden
zee ca. 2 km, plaats ca. 900 m, water (zee, meer enz.) ca. 2 km

Buitenbereik
tuin, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad

Overige
airconditioning, Mogelijkheid tot paardrijden, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wasmachine, internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-06-2019, 20:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1518163. 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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