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

Objectnr. 862310

Appartement voor max. 4 personen,
Keratea, Egeïsche zee

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/862310
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 259
voor 1 week

Over dit object
Vanaf het balkon van dit huis heeft u een mooi uitzicht op de zandstranden van Keratea en een heerlijk uitzicht op de zee. U kunt
daarnaast Keratea bezoeken dat op 8 km is gelegen. Ook kunt u de Poseidontempel ontdekken dat gelegen is in het plaatsje Kap
Sounion (30 km).
Informatie over het object:
- 1 DVD speler
- 1 TV
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Gasbeton
- Concept: All-in prijs, Rookvrij huis, Internet concept
- Diepvriezer: Vriesvak
- Diversen binnen: Ventilator
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
- Extra kosten inclusief: Verbruikskosten incl.
- Grondstuk: Natuurgrondstuk
- Huisdieren: Ja
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Elektrisch fornuis met oven
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
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- Parking: Gratis parkeren op locatie
- Toilet: warm en koud water
- Tuin: Gesloten grondstuk
- Tuinmeubelen
- Type huis: Appartement
- Uitzicht 1: Panorama op het water
- Wasmachine

huisinformatie
Ca. 81 m², 4 personen, geschikt voor de winter, 2 slaapkamers, bouwjaar 1990, 1 badkamer

Woonbereik
dvd-speler: 1 DVD speler, tv: 1 TV

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, keuken: warm en koud water, koelkast

Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden
vliegveld ca. 28 km, plaats ca. 8,5 km, café/restaurant ca. 3,5 km, zandstrand ca. 700 m

Buitenbereik
tuinmeubilair, parkeerplaats: Gratis parkeren op locatie

Overige
huisdieren zijn toegestaan (max. 1), ventilator, wasmachine, wifi, panorama-uitzicht

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/862310. 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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