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

Objectnr. 635928

Appartement voor max. 2 personen,
Tochni, Zuid-Cyprus

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/635928
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 554

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Oud, rustieke vakantie complex "Myrto House", gerenoveerd in 2010, omgeven door velden.

Huisraad: centrale verwarming, air-conditioning, sauna (voor alleengebruik, extra), wasmachine (voor medegebruik, extra).

Parkeergelegenheid: parkeerplaats nabij huis in de straat. Toegang tot aan het huis is met de auto het hele jaar mogelijk.

Meer informatie beschikbaar bij de aanbieder: Myrto House is a strikingly attractive stone built house converted in four one
bedroom individual apartments meticulously restored and furnished with comfort in mind. Each apartment has been decorated
with charming Cypriot antiques

Gelegen: aan de rand van de plaats van Tochni village, in de deelgemeente Larnaca, rustig gelegen te midden van groen. Uitzicht
vanuit de woning op het landschap.
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In de omgeving van het huis: openluchtzwembad (voor medegebruik, lengte 4 m x breedte 8 m), buitendouche (voor
medegebruik).

Infrastructuur en afstanden: winkel 1 km, supermarkt 1 km, levensmiddelenwinkel 1 km, restaurant 1 km, openluchtzwembad 1 m,
zandstrand 7 km, kiezelstrand 5 km, manege 5 km. Let op, in de nabijheid bevindt zich een snelweg in 3 km en een hoofdweg in 3
km.

2-kamer appartement "One bedroom apartment", voor 2 personen, 45 m2, op de begane grond, rustiek ingericht.

Woon-/eetkamer met Sat-TV. Roken niet toegelaten. 1 divanbed.

Slaapkamer met 1 dubbel bed.

Woonkeuken met 2 kookplaten, oven, grill, eettafel, koelkast en diepvriezer. Voedsel: ontbijt (incl.), volpension (extra), half
pension (extra).

Douche/WC.

Zithoek in de tuin 2 m2, terrasmeubelen.

Overige voorzieningen: kinderstoel, haardroger.

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

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koelkast
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Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden
vliegveld ca. 94,4 km

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, Natuurstenen huis

Overige
airconditioning, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, sauna, wasmachine, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 00:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/635928. 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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