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

Objectnr. 426597

Appartement voor max. 5 personen,
Novigrad, Istrië (Istrische Riviera)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/426597
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 479
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, ter plaatse te betalen) (28-04-2019 t/m 27-09-2019)
toeristenbelasting inclusief, tot 12 jaar (01-06-2019 t/m 21-09-2019), toeristenbelasting ca. EUR 1,50 per persoon / per dag
(verplicht, tot 99 jaar) (01-06-2019 t/m 21-09-2019)

Over dit object
Vakantiewoning slechts 70 m van het strandbeslaat 1 verdieping, 3 kamers (daarvan 2 slaapkamers), is 45 m² groot en is
geschikt voor maximaal 5 personen. De indeling van de kamers is als volgt: woonkeukenmet eethoek en TV. U heeft toegang tot
het 5 m² grote terras met tuinmeubelen. slaapkamermet 1 tweepersoonsbed en 1 éénpersoonsbed. slaapkamermet 1
tweepersoonsbed. Amerikaanse keukenmet elektrisch fornuis en koelkast (vriesvak). badkamer
Uw vakantieobject:
De vakantiewoning ligt op een terrein met tuin. De vakantiewoningen IST NOV 107 (5 personen) en IST NOV 111 (6 personen)
zijn in hetzelfde huis. De verhuurder woont permanent in het huis.
Uw vakantiewoning: Uw vakantiewoning met badkuip en WC.
TV-resp. radiozender kunnen per satelliet worden ontvangen.
Huisdier: toegestaan, EUR 10.00/dier en dag.
Ligging: Novigrad. De vakantiewoning Deze plaats is populair vanwege het ligt op een rustige plek. Openbare parkeerplaatsen
zijn op de straat voor het huis. De dichtsbijzijnde winkels zijn op 100 m afstand, restaurant 150 m en centrum 100 m. dokter,
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apotheek elk 500 m in Ambulanz Novigrad. bank in Novigrad 500 m.
In de zomer: Adriatische Zee 70 m, strand met kiezel, rotsen en zwemplateau's. Nog meer sport- en recreatieve aanbiedingen
wachten in de omgeving op u b.v. tennis in Maestral Hotel 800 m.
Inclusief de prijs
Parkeerplaats, Elektriciteit (28.04.19-27.09.19, 26.04.20-25.09.20), Gas (28.04.19-27.09.19, 26.04.20-25.09.20), Water (28.04.1927.09.19, 26.04.20-25.09.20), Eindschoonmaak (28.04.19-27.09.19, 26.04.20-25.09.20), Beddegoed (28.04.19-27.09.19,
26.04.20-25.09.20).

huisinformatie
Ca. 45 m², 5 personen, begane grond, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
tv, satelliet-tv

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koelkast

Afstanden
boodschappen doen ca. 100 m, plaats ca. 100 m, café/restaurant ca. 150 m, meer ca. 70 m, tennisbaan ca. 800 m

Buitenbereik
tuin, tuinmeubilair, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
huisdieren zijn toegestaan (max. 1)

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/426597. 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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