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

Objectnr. 644719

Appartement voor max. 6 personen,
Crikvenica, Adriatische kust Kroatië (Kvarner Baai)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/644719
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 840
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting geen

Over dit object
Dichtbij de zee, op zo´n 20 stappen verwijderd, vindt u dit comfortabele en moderne vakantieappartement. Het heeft een eigen
zwembad ver weg van de drukte van de stad, die u in slechts twintig minuten wandelen langs de kust bereikt. Het centrum van
Crikvenica heeft veel te bieden. In het huis bevindt zich ook huis CKC586. Dichtbij is de zogenaamde "Promenade van
gezondheid" die zich van het centrum van Crikvenica uitstrekt naar de baai Slana selce verlengt. Ontspannende geluiden van de
zee zullen u daar begeleiden en u komt langs kleine baaien, groene parken en tuinen alvorens u in de pittoreske kustplaats
uitkomt. Tijdens uw verblijf kunt u diverse bezienswaardigheden bezoeken zoals het Aquarium, het Adrealin park of het Museum
van Crikvenica. Maak een dagtocht naar de naburige eilanden en het achterland van Crikvenica, waar u de Vinododall kunt
verkennen. Hier vindt u kleine tavernes met specialiteiten uit het wild, voedsel van wilde planten of wijnen uit de regio.
Informatie over het object:
- Eigenaar(s) wonen in het huis
- Zwembad: mei - eind september
- 2 TV's
- Afstand naar luchthaven: RJK
- Afzuigkap
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Stenen
- Buitenzwembad: Zwembad: mei - eind september
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- Concept: All-in prijs, Rookvrij huis, Comfortabel tuinmeubilair, Internet concept
- Diepvriezer: Vriezer
- Diversen binnen: Klimaatbeheersing warm en koud
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
- Extra kosten inclusief: Verbruikskosten incl.
- Grill: Barbecue
- Grondstuk: Gemeenschappelijk grondstuk
- Huisdieren: Nee
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Elektrisch fornuis met oven
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Let op: Eigenaar(s) wonen in het huis, Niet te huur voor jeugdgroepen
- Magnetron
- Parking: Gratis parkeren op locatie
- Toilet: warm en koud water
- Tuinmeubelen
- Tv Ontvangst: Schotelantenne
- Type huis: Appartement
- Uitzicht 1: Uitzicht op zee
- Vaatwasser
- Vloer: 1e verdieping
- Vloerverwarming (hele huis)
- Wasmachine
- Zwembad: Privé zwembad

huisinformatie
Ca. 73 m², 6 personen, 1e verdieping, geschikt voor de winter, 3 slaapkamers, bouwjaar 2010, 1 badkamer, 60 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
tv: 2 TV's, satelliet-tv

Keuken
50 Liter diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, keuken: warm en koud water, koelkast, magnetron, vaatwasser

Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden
plaats ca. 1 km, café/restaurant ca. 200 m, kiezelstrand ca. 30 m
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Buitenbereik
tuinmeubilair, barbecue, parkeerplaats: Gratis parkeren op locatie

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad: Privé zwembad 10 m², uitzicht op zee

Overige
vloerverwarming, geen jeugdgroepen, airconditioning, wasmachine, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/644719. 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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