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

Objectnr. 745433

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
El Rosario, Tenerife (binnenland van Tenerife)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/745433
Minimale huurduur: 6 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 713
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Finca La Majadera tiene ese encanto especial que tienen las casas de las medianÍas Canarias: sencilla, acogedora y sobre todo
cálida.
En ella se respira un ambiente familiar en el que los que nos visitan se sienten como en su propia casa
Geräumig und gleichzeitig gemütlich, perfekt geeignet für einen Urlaub mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder Freunden.
Dies war ursprünglich das Hauptgebäude der Finca. Nach dem Umbau verfügt es über zwei Schlafzimmer (eines mit Doppelbett
und ein weiteres mit zwei Einzelbetten), zwei Badezimmer (mit Whirlpool bzw. mit Dusche), eine komplett ausgestattete Küche
und ein großes und gemütliches Wohnzimmer (ehemaliger Stall) mit Kamin.
Von der Terrasse aus können Sie den Garten genießen und haben Zugang zu den Außenanlagen der Finca wie Grillbereich,
Schwimmbad, Wellness-Einrichtungen und Waschküche usw.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: CR-38/4060
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huisinformatie
Ca. 90 m², 4 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, 2 slaapkamers, bouwjaar 1856, 2 badkamers, renovatiejaar
2000, 3500 m² perceeloppervlakte, 700 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, open haard, muziekinstallatie, radio, kluis, tv, antenne/DVB-T-tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 15 km, veerboothaven ca. 15 km, vliegveld ca. 15 km, golfbaan ca. 20 km, levensmiddelenzaak ca. 600 m,
zee ca. 15 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 600 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 900 m, Mogelijkheid
tot paardrijden ca. 3 km, café/restaurant ca. 500 m, strand ca. 15 km, watersport ca. 15 km

Buitenbereik
buitendouche, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 3, daarvan
parkeerplaats in garage: 2

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, Finca

Overige
verwarming: overal, geen jeugdgroepen, kinderstoel, wasdroger, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 21-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/745433. 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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