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

Objectnr. 665624

Appartement voor max. 4 personen,
Prigradica, Korčula (noordkust van Korcula)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/665624
Minimale huurduur: 1 nacht
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 621
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting ca. EUR 0,67 per persoon / per dag (verplicht, tot 17 jaar) (01-04-2020 t/m 30-09-2020), toeristenbelasting ca.
EUR 1,33 per persoon / per dag (verplicht, tot 99 jaar) (01-04-2020 t/m 30-09-2020), toeristenbelasting geen, tot 11 jaar (01-042020 t/m 30-12-2021)

Over dit object
In dit huis kunt u gratis gebruik maken van het internet Afmetingen van de tuin rond het object 200 m2. Dit object heeft een
parkeerplaats. Op loopafstand van het object bevinden zich: Winkel. Op meer dan een kilometer afstand bevinden zich:
Appotheek, Eerste Hulp (EHBO), Pin automaat, Night club, Centrum, Restaurant. Het is niet mogelijk om met de auto tot aan het
object te komen. Aantal treden van het huis naar het strand is meer dan 100.
Appartement can accommodate 4 guests. Beds are situated in 2 sleeping rooms, within 49m2. Guests can enjoy a sea view from
the private terrace. For full enjoyment and relaxation there is a private barbecue for this accommodation guests only. In de
accommodatie kunt u tegen betaling een huisdier meebrengen.
ROOMS AND BEDS
Eetkamer (16 m2)
Slaapkamer 1 (10 m2): Tweepersoonsbed (2)
Slaapkamer 2 (7 m2): Bed (1), Fauteuil (1)
Keuken (8 m2): Standaarduitrusting: Koelkast, Fornuis, Wasbak, extra uitrusting: koel-vries combinatie koelkast, Oven, Op
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aanvraag: Waterkoker
Badkamer (4 m2): Douche-bad
Gang (4 m2)
Terras (25 m2): Uitzicht op zee, Bescherming tegen de zon
AMENITIES
Tuin (Netjes), Tuin (200m2, Zithoek in de tuin), Parkeerplaats (Aantal parkeerplaatsen: 2, Afstand tot het object: 40 m), WiFi
Internet, Fiets (Aantal: 2), Haarfohn, Strijkijzer, Strijkplank, Parasol, Ligstoelen
LOCATION AND ACCESS
Het object bevindt zich naast de weg
Tussen het object en het strand loopt de hoofdweg
Aantal treden van het object tot aan het strand: 143
Bereikbaar met de auto: Nee, Hoe dicht bij het object kunt u met de auto komen: 40 m
Het object bevindt zich in een rustige omgeving
Object is omringd door veel groen

huisinformatie
Ca. 74 m², 4 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
strijkijzer, tv

Badkamer/Toilet
föhn

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 12 km, zee ca. 50 m, plaats ca. 5 km, café/restaurant ca. 1,3 km, strand ca. 50 m, fietsverhuur ca. 1 m

Buitenbereik
barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, uitzicht op zee

Overige
airconditioning, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), internet

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 21-09-2020, 20:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/665624. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
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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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