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

Objectnr. 1615113

Appartement voor max. 10 personen,
Balatonberény, Balatonmeer (zuidoever van Balaton)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615113
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 930
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting verplicht

Over dit object

Informatie over het object:
- Enkel te huur i.v.m. vakantie

Informatie over het object (2020)
- 1 TV
- Afstand naar luchthaven: BUD
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Stenen
- Concept: Rookvrij huis, Internet concept
- Diversen binnen: Airconditioning het hele huis
- Elektrische apparaten: Gratis Wi-Fi
- Extra kosten inclusief: Electriciteit en water incl.
- Grill: Barbecue
- Grondstuk: Aangelegde tuin
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- Huisdieren: Nee
- In de omgeving: Fietsen te huur, Paardenverhuur
- Isolatie: Gedeeltelijk geïsoleerd
- Kachel: Electrische kookplaten
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Let op: Enkel te huur i.v.m. vakantie
- Magnetron
- Parking: Gratis parkeren op locatie
- Toilet: warm en koud water
- Tuin: Privétuin
- Tuinmeubelen
- Tv Ontvangst: Kabelaansluiting
- Type huis: Appartement
- Verwarming: Gasverwarming
- Vissen: Meer
- Vloer: Begane grond
- Wasmachine

huisinformatie
Ca. 70 m², 10 personen, 3 slaapkamers, bouwjaar 1980, 1 badkamer, renovatiejaar 2019, 3000 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
tv: 1 TV, kabel-tv

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

Badkamer/Toilet
toilet (vanaf 01-01-2020)

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 200 m, plaats ca. 12 km, café/restaurant ca. 15 m, meer ca. 200 m, strand ca. 200 m

Buitenbereik
fiets te huur, tuin, tuinmeubilair, barbecue, 3 parkeerplaatsen: Gratis parkeren op locatie

Overige
Geschikt voor vissers, mogelijkheid om te vissen: Meer, verwarming: Gasverwarming, airconditioning, wasmachine, wifi,
Huisdieren niet toegestaan
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Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-02-2020, 07:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615113. 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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