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

Objectnr. 166988

Appartement voor max. 4 personen,
Danzig, Bocht van Dantzig (Driestad)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/166988
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

Overige extra's en betalingsinformatie

Naar de objectpresentatie

waarborgsom PLN 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)

Over dit object
Gelegen in de oude binnenstad: appartementencomplex "Piwna", van 4 verdiepingen, bouwjaar 1950, gerenoveerd in 2008. In het
centrum, drukke ligging, 5 km van zee. In het huis: restaurant, lift, centrale verwarming. Parkeerplaats (beperkt aantal) bij het
huis. Winkel 20 m, supermarkt 100 m, restaurant 20 m, bushalte 500 m, station 1 km, zandstrand 5 km, openluchtzwembad 10
km, baai 5 km. Golfterrein 15 km, tennis 5 km, manege 10 km. Slechts enkele minuten lopen naar de cafés en restaurants. In
augustus vindt daar de jaarmarkt (St. Dominik) plaats.

Appartement 2-kamers 40 m2 op de 1e verdieping, mooi en modern ingericht: open woon-/slaapkamer met 1 2-pers divanbed,
Kabel-TV en radio. 1 kamer met 2 bedden. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, magnetron) met eettafel. Douche/WC. Ter
beschikking: wasmachine.

huisinformatie
Ca. 40 m², 4 personen, lift, vrijstaand, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
tv
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Keuken
oven, magnetron

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 15,7 km, golfbaan ca. 15 km, zee ca. 5 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, plaats ca. 1 m,
zandstrand ca. 5 km, water (zee, meer enz.) ca. 5 km

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, stadsappartement

Overige
Mogelijkheid tot paardrijden, restaurant in de buurt, wasmachine, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 31-03-2020, 12:03
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/166988. 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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