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

Objectnr. 708959

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Sfakaki, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/708959
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 786

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Zon, zee, strand, cultuur plus een heerlijk dakterras met zeezicht en een zwembad voor een frisse duik. Deze vakantiewoning in
het noord-west van Kreta biedt je een fijne thuisbasis om het eiland te verkennen. Het huisje heeft een moderne keuken, ruime
woonkamer met eet- en zithoek met een Astra satelliet-tv (basis Nederlandse zenders) en Blu-Ray-speler met 2.1-installatie, free
WIfi, twee slaapkamers en ruime badkamer met douchewand.
Via de trap aan de achterkant bereik je het dakterras dat je een fantastisch uitzicht biedt en ook uitkijkt op het zwembad. Het
zwembad deel je met eventuele gasten van een naastgelegen huisje. Vanaf terras kijk je uit over de zee, wijngaarden en
olijfbomen, bergen en de stad Rethymno. Hier kun je de schaduw opzoeken, maar ook optimaal genieten van de Griekse zon en
prachtige zonsondergangen. Rond het zwembad zijn er vier ligbedden, een tuinset met vier stoelen, parasol, bbq en
buitendouche. Er is een eigen parkeerplaats voor een eventuele huurauto.
Het is ongeveer tien minuten lopen van de bushaltes op de weg naar Rethymnon. De zandstranden bevinden zich op 500 meter
van het appartement, winkels en restaurants op ongeveer 600 meter in het dorpje.
Op een afstand van ±10 km ligt de renaissance stad Rethymnon waar u wandelend door de smalle en knusse straatjes voor elk
wat wils vindt, winkeltjes voor uw toeristische artikelen en terrasjes voor koffie of een verkoelend drankje. In de middag worden de
straatjes omgetoverd in een keur aan restaurantjes voor een overheerlijke maaltijd. Rethymnon heeft naast het gezellige centrum
een uitgestrekte boulevard met mooie en schone stranden (met blauwe vlag), hotels, restaurants, cafés en bars.
Wandelt u graag, of fietst u liever? In de directe omgeving kunt u prachtige wandelingen en fietstochten maken. Sfakaki ligt
centraal voor tochten in de omgeving, voor de doorgewinterde fietser of voor een avontuurlijke rit per huurauto. Tochten naar de
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Melidoni grot, Moni Arkadiou (het imposante Arkadi klooster) of het Potami-dal met in het noorden de Prassanos kloof en de
stuwdam in het zuiden. Westelijker naar de Mili kloof (met oude watermolens), de watervallen van Argiroupoli en het meer van
Kournas. In het zuiden vindt u de stranden van Plakias, Preveli en Agia Galini, in het noorden die van Panormos, Georgioupoli en
natuurlijk de boulevard van Rethymnon. Een autotocht naar het Preveli-klooster (door de smalle Kourtaliotiko-kloof), de Amarivallei of een route over de oude “National Road” naar Heraklion of Chania zijn absolute aanraders. U komt door lieflijke dorpjes op
uw tochten, waar het goed vertoeven is. De Kretenzers zijn hartelijk en heten u vriendelijk welkom.

Huurlicentie: 1041K91003025501

huisinformatie
Ca. 65 m², 4 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Badkamer/Toilet
douche: buiten

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 10 km, boodschappen doen ca. 400 m, vliegveld ca. 74 km, zee ca. 1 km, dichtstbijzijnde halte openbaar
vervoer ca. 600 m, plaats ca. 10 km, café/restaurant ca. 600 m

Buitenbereik
balkon, tuinmeubilair, barbecue, 2 terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, gemeenschappelijk zwembad: 8 x 3 m., geopend van Apr t/m Okt

Overige
kinder-/babybed, kinderstoel, airconditioning, wasmachine, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 03:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/708959. 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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