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

Objectnr. 634098

Appartement voor max. 4 personen,
Maslenica, Adriatische kust Kroatië (provincie Zadar)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/634098
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 484

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Achtergrond:
Types wooneenheden: apartementen.
Check in: 14:30 Check out: 10:00
Apparatuur En Aanbod: Gratis parkeren bij het object, binnenplaats, tuin.
Extra Diensten: Gratis gebruik van de barbecue.
Stranden In De Buurt Van Het Gebouw: Kiezelstrand, rots strand, betonnen strand.
Appartementen A1(4)
Belangrijkste Eigenschappen:
Type appartement :A1. 4 slaapplaats(en) voor volwassenen. Capaciteit van het appartement (volwassenen) is (4). Categorie is 3
ster/ren. Het aantal vierkante meter (m2) m2. Appartement is op de eerste verdieping. Toegang is niet mogelijk voor mensen met
een handicap. Aantal slaapkamers in het appartement: 2. Aantal badkamers in het appartement: 1. Aantal balkons in het
appartement: 2.
Slaapkamer:
Op de vloer is: tapijt, parket. In de slaapkamer is tweepersoons bed (groter dan 160 cm). Gasten hebben beddengoed tot hun
beschikking., Vanuit de kamer komt u uit op het balkon.
Slaapkamer (2)
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:
Op de vloer is: tapijt, parket. In de slaapkamer is twee eenpersoonsbedden. Gasten hebben beddengoed tot hun beschikking.,
Vanuit de kamer komt u uit op het balkon.
Woonkamer:
Keuken, eetkamer en woonkamer bevinden zich in dezelfde kamer, vanuit de woonkamer komt u op het balkon/terras. Op de
vloer van het appartement is: tapijt, parket, marmer.
Uitrusting: Airconditioning in de woonkamer tegen betaling, TV, satalietnetwerken, radio, zitruimte, zittafel in de woonkamer, bank
/ fauteuil, roken is toegestaan binnen in de appartementen .
Uitrusting Keuken: Tafel en stoelen, wasbak, fornuis met 4 pitten, fornuis is een combinatie van elektrisch en gas, oven, koelkast,
vriezer, apparaat voor koffie/thee (filter of espresso), magnetron, toaster, vaatwasmachine, strijkijzer, waterkoker.
Internet: Gratis draadloos internet.
Uitzicht Vanuit Het Appartement: De zee, op de tuin, appartement bevindt zich aan de zeekant (sea side).
Badkamer:
Kwadraat van de badkamer is: 4,80 m2. Uitrusting bakkamer: douche cabine, WC, tegels, marmer, haardroger, handdoeken.
Balkon / Terras: Aantal kwadraat van het balkon in de studio is 20 m2. Eigenschappen en uitrusting van het balkon/terras
meubels om te zitten, bevindt zich op de begane grond (terras), bevindt zich aan de zeekant (sea side), uitzicht op zee, uitzicht op
de tuin.
Balkon / Terras (2): Aantal kwadraat van het balkon in de studio is 10 m2. Eigenschappen en uitrusting van het balkon/terras
bevindt zich aan de zeekant (sea side), uitzicht op de zee, uitzicht op de tuin.
Huisdieren: Er is een mogelijk het tot het verblijf van huisdieren op afspraak en met een overeenkomst.

huisinformatie
Ca. 81 m², 4 personen, tweepersoonsbed, 2 eenpersoonsbedden, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
strijkijzer, radio, tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Badkamer/Toilet
douche, föhn

Afstanden
station ca. 30 km, boodschappen doen ca. 50 m, veerboothaven ca. 32 km, vliegveld ca. 20 km, zee ca. 10 m, dichtstbijzijnde
halte openbaar vervoer ca. 5 km, plaats ca. 300 m, café/restaurant ca. 400 m, strand ca. 10 m

Buitenbereik
tuin, 2 terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, uitzicht op zee

pagina 2

Overige
klimatiseren deels mogelijk, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 21:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/634098. 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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