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

Objectnr. 1567830

Appartement voor max. 6 personen,
Saint-Palais-sur-Mer, Atlantische kust Frankrijk (zuidelijke
Atlantische kust)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1567830
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 308
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 2,53 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (12-01-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Karakteristiek: Huurobject in het complex (max. 3 etages, 7 gebouwen totaal, 71 eenheden in totaal).
Toegang/parkeren: mogelijkheid te parkeren in het complex (afhankelijk van beschikbaarheid).
Zwembad (openbaar gebruik): 9 x 4 m, 0,75 - 1,30 m diepte, 15.05.20-15.09.20, afhankelijk van de weersomstandigheden,
verwarmd, kikkerbadje. Zwembadbereik: strandstoelen, parasols.
Wellness: gemeenschappelijk gebruik (inclusief): whirlpool. gemeenschappelijk gebruik (betaling): sauna.
Sport/ vrije tijd: gemeenschappelijk gebruik (inclusief): jeu-de-boules, kinderspeeltuin.
Infrastructuur: receptie; gemeenschappelijke wasmachine (betaling); gemeenschappelijke wasdroger (betaling); bergruimte voor
fietsen.

● Afstanden:

pagina 1

Centrum Saint Palais-sur-Mer ca. 2,5 km.
Dichtstbijzijnde winkelmogelijkheid ca. 100 m. Dichtstbijzijnde supermarkt ca. 2,5 km.
Zee ca. 700 m. Strand met rotsen ca. 700 m. Zandstrand ca. 1 km.

huurobject bestaande uit twee appartementen, 4 - 6 personen, 4 kamer(s), 2 slaapkamer(s), 2 badkamer(s), ca. 64 m², 1 etage(s),
appartement op begane grond.
Inrichting: vriendelijk, licht, tegelbodem.
Faciliteiten: tv; Internettoegang Wi-Fi (tegen betaling); elektrische verwarming.

Indeling Ruimte:
Woon-/ slaapruimte(1e wooneenheid): tweepersoonsslaapbank, uitgang terras.
Woon-/ slaapruimte 2(2e wooneenheid): tweepersoonsslaapbank, uitgang terras.
Eetplaats: in de woonruimte, (1e wooneenheid).
Eetplaats 2: in de woonruimte, (2e wooneenheid).
Keukentje: in de woonruimte (1e wooneenheid). Keuken apparatuur en gerei: 2 ceran kookplaten, magnetron, afwasmachine,
koelkast, koffie-apparaat, waterkoker.
Keukentje 2: in de woonruimte (2e wooneenheid). Keuken apparatuur en gerei: 2 ceran kookplaten, magnetron, afwasmachine,
koelkast, koffie-apparaat, waterkoker.
Slaapkamer 1(1e wooneenheid): frans bed.
Slaapkamer 2(2e wooneenheid): frans bed.
Sanitair 1(1e wooneenheid): bad.
Sanitair 2(1e wooneenheid): aparte WC.
Sanitair 3(2e wooneenheid): bad.
Sanitair 4(2e wooneenheid): aparte WC.
Belangrijke informatie: maximaal aantal personen 6 personen.
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Buitenbereik (privé gebruik):
Grondstuk: terras, meubels aanwezig.

Bijkomende kosten ter plaatse Eindschoonmaak door de huurder of tegen betaling, € 59(in ieder geval dient de huurder zelf het
keukenblok schoon te maken). Toeristenbelasting. Bedlinnen/handdoeken Bedlinnen/ handdoeken zelf meebrengen.
Huurmogelijkheid van bedlinnen, € 8 per persoon/verschoning (aub. bestellen). Huurmogelijkheid van handdoeken, € 8 per
persoon/verschoning (aub. bestellen). Waarborg € 300 (contant, creditcard). Kinderbed/Kinderstoel alleen binnen het max. aantal
pers., € 25 per verblijf (aub. bestellen). Huisdier 2 dieren toegestaanv, € 7 per dier en dag (aub. van tevoren aanmelden).
Internettoegang Wi-Fi € 2,90 per dag.

huisinformatie
Ca. 64 m², 6 personen, begane grond, 2 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
tv

Keuken
magnetron, vaatwasser

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 143,6 km, zee ca. 700 m, plaats ca. 2,5 km, water (zee, meer enz.) ca. 700 m

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, gemeenschappelijk zwembad

Buitenbereik
zwembad algemeen, speeltuin, terras

Overige
familievakantie, sauna, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), whirlpool, wasmachine, internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 06-12-2019, 04:12
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1567830. 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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