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

Objectnr. 153741

Studio voor max. 2 volwassenen + 2 kinderen,
Sainte Croix Du Verdon, Provence (Alpes de Haute Provence)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/153741
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 260
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 2,30 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-01-2020 t/m 08-01-2021), water naar
verbruik (verplicht) (01-01-2020 t/m 08-01-2021)

Over dit object
In het centrum van een op rotsen gelegen dorp in de Provence bevindt zich dit autentieke vakantiehuis met zicht op de zee. Het
kleine, maar gemoedelijke appartement is bestemd voor één familie bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen of jongeren. Dit
bekende, en prachtige plaatsje nodigt u uit voor diverse toeristische en sportieve aktiviteiten, zoals waterfietsen, surfen, vissen,
bungeejumpen (vanaf een van de hoogste bruggen van Europa) en kanovaren in de Verdon. Natuurliefhebbers komen bij zoveel
schoonheid en rust aan hun trekken.

Informatie over het object (2020)
- 1 DVD speler
- 1 TV
- Afstand naar luchthaven: AVN
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Gasbeton
- Concept: Rookvrij huis, Internet concept
- Diepvriezer: Vriesvak
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
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- Extra kosten exclusief: Stroom en water exclusief
- Huisdieren: Nee
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Electrische kookplaten
- Keuken: Kitchenette:warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Magnetron
- Parking: Gratis parkeren dichtbij
- Radio: Stereo
- Stofzuiger
- Toilet: warm en koud water
- Type huis: Appartement
- Uitzicht 1: Panorama op het water
- Uitzicht 2: Uitzicht op de bergen
- Verwarming: Electrische verwarming
- Vloer: 2e verdieping
- Wasmachine

huisinformatie
Ca. 42 m², 4 personen (daarvan min. 2 kinderen), 2e verdieping, geschikt voor de winter, bouwjaar 1980, renovatiejaar 2007

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

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

Badkamer/Toilet
toilet (vanaf 01-01-2020)

Afstanden (hemelsbreedte)
plaats ca. 10 km, café/restaurant ca. 50 m, meer ca. 50 m

Buitenbereik
parkeerplaats: Gratis parkeren dichtbij

Overige
uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen (vanaf 01-01-2020), verwarming:
Electrische verwarming, 2 kinderen tot 4 jaar gratis, stofzuiger, wasmachine, wifi, panorama-uitzicht, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 28-01-2020, 13:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/153741. 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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