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Nieuw duplexhuis op 300m van de zee
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Los Urrutias, Costa Calida (Murcia), Spanje
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen

infoweb http://vakantiespanjelosurrutias.weebly.com
Duplexhuis gelegen in
een kleinschalig project van 19 woiningen op 300 meter wandelafstand van
de stranden van de Costa Calida - Mar Menor.

Het huis is geschikt voor jong
en oud, families, golfers, watersporters, outdoorfanatics en mensen die
houden van zon en zee.

Alle comfort is aanwezig voor 6 mensen.

In de
omgeving heb je bars en restaurants,supermarkt en apotheker.
De
historische steden Carthagena en Murcia zijn op 20" en 45" rijafstand.
In het
natuurpark las armoladeras kan je de flamingo's bewonderen in de herfst en
in de sierra espuna kan zowel de wandelaar als de outdoorfan zich
uitleven.Op slechts 10 meter heb je een kinderspeeltuintje en op 150 m
voetbalvelden en een tennisplein.In een omtrek van 20 km heb je diverse
golfterreinen waaronder het welbekende Lamanga.

Indeling
Oppervlakte: 116 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3

Op het gelijkvloers heb je een volledig ingerichte keuken, een living en
dineerruimte, 2 slaapkamers met dubbel bed en de badkamer met bad en
toilet.
Buiten heb je parkeergelegenheid voor de deur weg van de straat en
achteraan heb je een privé tuin.

Bovenaan heb je een slaapkamer met twee
single bedden en een douche met toilet.Hier is ook een ruim zonneterras.

Op
het domein heb je een gezamenlijk zwembad met apart kinderzwembad
omgeven door een tropische tuin.

je beschikt over satelliet TV (TV
vlaanderen)met kanalen in diverse talen.

Activiteiten
Zwemmen,wandelen,fietsen,kitesurfing,duiken,vissen,tenissen,voetballen,
golf
en,karting,quad, allerlei watersporten
Cultuur opsnuiven in de historische stad
Carthagena of Murcia.
Winkelen en restaurants en tapasbars
bezoeken.
Welnesskuur met modderbaden goed voor huidproblemen, artritis,
reuma en astma.
Natuur aanschouwen in de sierra espuna.

Praktisch
Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,1 km
Afstand restaurant: 0,2 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Prijsinformatie
Toeristenbelasting: 
  0
Milieubelasting: 
  0
Bedrag waarborg: 
  
Bedrag schoonmaak: 
  
Bedrag energie: 
  

Prijs hoogseizoen: Op aanvraag
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: Op aanvraag
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2558.htm


