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

Objectnr. 930241

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Stalida, Kreta (noordkust Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/930241
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 660
voor 1 week

Over dit object
Aan de noordoostelijke kust van Kreta, tussen Malia en Chersonissos, staat dit uitnodigende vakantiehuis op 500 m van het
zandstrand van Stalida. Uitgerust met een zwembad, ligstoelen, barbecue en tuinstoelen en tuintafel. Dit huis is perfect voor een
onvergetelijke vakantie. U kunt op ontdekking gaan in het landschap van Kreta, u kunt wandelen door de mooie bergdorpen en er
zijn vele prachtige stranden op het eiland. De luchthaven van Iraklion is op 30 km afstand. Kijk ook naar onze GKR190, die zich in
de buurt bevindt.
Informatie over het object:
- Twee-onder-één-kap
- Zwembad: april - eind septemb.
- 1 DVD speler
- 1 TV
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Gasbeton
- Buitenzwembad: Zwembad: april - eind septemb.
- Concept: All-in prijs, Rookvrij huis, Internet concept
- Diversen binnen: Airconditioning
- Diversen buiten: Buitendouche
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
- Extra kosten inclusief: Verbruikskosten incl.
- Grill: Barbecue
- Grondstuk: Aangelegde tuin
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- Huisdieren: Nee
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Elektrisch fornuis met oven
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Ligt op het Griekse eiland: Kreta
- Magnetron
- Parking: Gratis parkeren dichtbij
- Radio: Stereo en CD
- Toilet: warm en koud water
- Tuin: Omheinde privé-tuin
- Tuinmeubelen
- Tv Ontvangst: Schotelantenne
- Type huis: Twee-onder-één-kap
- Uitzicht 1: Uitzicht op zee
- Uitzicht 2: Uitzicht op de bergen
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Zwembad: Privé zwembad

huisinformatie
Ca. 150 m², 6 personen, geschikt voor de winter, 3 slaapkamers, bouwjaar 2010, 1 badkamer, 170 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
cd, dvd-speler: 1 DVD speler, stereo-installatie, tv: 1 TV, satelliet-tv

Keuken
kookplaat, koffiezetapparaat, keuken: warm en koud water, koelkast, magnetron, vaatwasser

Badkamer/Toilet
toilet

Afstanden
vliegveld ca. 28 km, plaats ca. 32 km, café/restaurant ca. 500 m, zandstrand ca. 500 m

Buitenbereik
tuin, tuinmeubilair, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad: Privé zwembad 23 m², uitzicht op zee
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Overige
uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen (01-01-2019 - 31-12-2019), 1 kind tot 4 jaar gratis,
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/930241. 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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