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

Objectnr. 761602

Appartement voor max. 5 personen,
Trogir, Adriatische kust Kroatië (Trogir en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/761602
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 514

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen

Over dit object
Appartementen Alen
Gegevens over de verhuurder:
- Kennis van de Engelse taal: Yes
- Aanwezigheid van de eigenaar die woont of tijdelijk verblijft in het complex: Yes
- Kennis van de Duitse taal: Yes
De afstanden van het complex naar:
- Dichtstbijzijnde luchthaven: Split
- Dichtstbijzijnde haven: Split
- Marina: 700 m
- Dichtstbijzijnde strand: 50 m
- Type van het strand: grind
- Town center: 1200 m
- Lucht afstand tot de zee: 50 m
- Market: 200 m
- Openbaar vervoer: 50 m
- Luchthaven: 7000 m
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- Haven: 25000 m
- Heavy traffic road: 1000 m
- Apotheek: 1000 m
- Ambulance: 1001 m
- Wisselkantoor: 1000 m
- Gas station: 1000 m
- tennisvelden: 1000 m
- Banka: 1000 m
- De post: 1000 m
- Bar: 50 m
- Restaurant: 50 m
- Disco: 1000 m
Activiteiten/en inhoud in het complex:
- Barbecue: Yes
Andere informatie:
- Watervoorziening: plaatselijke waterleidingsbedrijf
- Toegang met personenauto's: goed
- Parking space: Yes
- Uitchecken: 11:00
- Inchecken: 14:00

Type A4+1:
Accommodatie Alen ligt op 50 m van de zee, 1200 m van het centrum van Trogir. Vanuit de accommodatie heeft u uitzicht op:
Zee. Type van het strand grind. Privé-accommodatie Alen is ideaal voor 5 personen en heeft 2 kamers in de accommodatie.
Accommodatie is voorzien van: Verwarming, Airconditioning, TV, Internet. Om de privé-accommodaties comfortabeler tijdens de
hete zomerdagen te maken, is er Airconditioning.
Algemene gegevens
- Roken toegelaten in het appartement: Yes
- Type: A4+1
- Categorie: 3
- Zicht: Zee
- Verdieping: 1. verdieping
- Appartementsoppervlakte: 60 m2
Uitrusting en apparaten
- Internet: Yes
- TV: met satelliet-tv
- Verwarming: een deel van het pand
- Airconditioning: een deel van het pand
- Bed linen and towels: Yes
De keuken en de living
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- Koffieapparaat: Yes
- Diepvriezer: Yes
- Ijskast: Yes
- Number of extra beds (in lounge, dining-room, kitchen): 1
- Kookplaat: Yes
- Vaatwasmachine: Yes
- Oven: Yes
- Eetservies en bestek: Yes
Bijkomende diensten die ter plaatse betaald moeten worden
- Internet: free
- Airconditioning: free
- Verwarming: free
Sanitaire uitrusting
- aantal badkamers met ligbaden: 1
Andere en bijkomende diensten
- Kuisen en opruimen: bij elke wijziging van de gasten
Balkon/terras/tuin
- Balcony: 18 m2
Gegevens over de kamer 1
- Aantal ligplaatsen: 2
- Room size is: 10 m2
- Number of double beds: 1
Gegevens over de kamer 2
- Number of single beds: 2
- Aantal ligplaatsen: 2
- Room size is: 8 m2

huisinformatie
Ca. 60 m², 5 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven, diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, vaatwasser
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Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 1 km, boodschappen doen ca. 200 m, veerboothaven ca. 25 km, vliegveld ca. 7 km, zee ca. 50 m,
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 50 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 1,2 km, café/restaurant ca. 50 m,
strand ca. 50 m, tennisbaan ca. 1 km

Buitenbereik
balkon, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, uitzicht op zee

Overige
aanbieder woont op het perceel, airconditioning, klimatiseren deels mogelijk, extra bed, internet, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 23:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/761602. 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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