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

Objectnr. 434262

Appartement voor max. 5 personen,
Albufeira, Algarve (Albufeira en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/434262
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 546
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen (01-09-2019 t/m 31-10-2019)

Over dit object
Vakantiewoning Algarve Gardens ***beslaat 1 verdieping, 3 kamers (daarvan 2 slaapkamers), is 70 m² groot en is geschikt voor
maximaal 5 personen. Op koude dagen kan uw vakantiewoning verwarmd worden met centrale verwarming. Roken is binnen niet
toegestaan. De indeling van de kamers is als volgt: woon/slaapkamermet 1 extra bed, TV en kluisje. U heeft toegang tot het terras
met tuinmeubelen. 2 slaapkamer elkmet 2 éénpersoonsbedden. Kooknismet elektrisch fornuis en koelkast. badkamermet WC.
aparte WC
Uw vakantieobject:
de De vakantiewoning ligt in een hotelcomplex (landscategorie 3 sterren, insgesamt 168 Unterkünfte). De vakantiewoningen
ALGZEN 061 (3 personen), ALGZEN 062 (5 personen) en ALGZEN 063 (2 personen) zijn in hetzelfde park. de Het park heeft
receptie, 1 restaurant en wassalon. babysitter voor gemeenschappelijk gebruik Zwembad (13 m x 25 m). Binnen zwembad (11 m
x 8 m). Zwembad met leiding water. tennis. Kids club tegen betaling.
Kredietkaarten: Visa, mastercard, American Express, Diners.
Uw vakantiewoning: Uw vakantiewoning met WC.
Bovendien heeft uw vakantiewoning met ledikantje. TV-resp. radiozender kunnen per satelliet worden ontvangen.
Huisdier: niet toegestaan.
Ligging:
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Albufeira. De vakantiewoning ligt in een in 1974 gebouwde huis en is in lokale stijl ingericht. Het grondstuk is in een
hotelcomplex. Bij het huis zijn parkeerplaatsen op het perceel beschikbaar. De dichtsbijzijnde winkels zijn op 4 km afstand,
restaurant 4 km en centrum 13 km. station in 20 km. Villamoura 13km, restaurant op het terrein. Luchthaven 35 km afstand.
Ziekenhuis op 35 km afstand. Bus 500m.
In de zomer: Atlantische Oceaan., strand 50 m van uw verblijf vandaan.
Inclusief de prijs
zwembad, binnen zwembad, babybedje, Parkeerplaats, Elektriciteit, Gas, Water, Beddegoed, Handdoeken, Schoonmaak
(wekelijks).

huisinformatie
Ca. 70 m², 5 personen, 2 slaapkamers, bouwjaar 1974, 1 badkamer

Woonbereik
kluis, tv, satelliet-tv

Keuken
kookplaat, koelkast

Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
station ca. 20 km, boodschappen doen ca. 4 km, plaats ca. 13 km, café/restaurant ca. 4 km, strand ca. 50 m

Buitenbereik
tuinmeubilair, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, gemeenschappelijk zwembad

Overige
verwarming, niet-rokenobject, wasmachine in de buurt, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-09-2019, 15:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/434262. 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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