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

Objectnr. 1615136

Appartement voor max. 3 personen,
Lignano Pineta, Friuli-Venezia Giulia (Friuli)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615136
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 376
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 250,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
wissel van handdoeken EUR 8,00 per stuk (ter plaatse te betalen), tussentijdse schoonmaak EUR 17,50 per uur (ter plaatse te
betalen)

Over dit object
Residence Schubert Typ B2
RESIDENCE SCHUBERT: Gepflegtes Apartmenthaus in unmittelbarer Nähe der eleganten Thermalanlage, mitten im Grünen und
nur 50m vom Strand entfernt. Es verfügt über Hausmeister, Schwimmbad (von Ende Mai bis ca. Mitte September), Lift und
nummerierter Parkplatz.
Typ B/2: modernisiertes und renoviertes Apartment bestehend aus Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch, Kochecke, 1
Doppelschlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche/WC, möblierter Balkon. Für 2-4 Personen. Gut geeignet für Familien mit
Kindern - SAT-TV - Waschmachine - Klimaanlage - erste Garnitur Bettwäsche inkludiert.
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huisinformatie
Ca. 30 m², 3 personen, vakantiecomplex: residentie, type woning: wooneenheid in een huis, type gebouw: meergezinshuis, 1
slaapkamer, 1 badkamer, renovatiejaar 2019

Woonbereik
kabel-tv

Keuken
diepvriesvak, gasfornuis, koelkast, magnetron, vaatwasser

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 50 m, station ca. 20 km, vliegveld ca. 100 km, haven ca. 4 km, afstand tot het hondenstrand ca. 3 km,
levensmiddelenzaak ca. 50 m, zee ca. 50 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 50 m, café/restaurant ca. 50 m, strand
ca. 50 m

Buitenbereik
tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

Overige
airconditioning: deels, geen internet aanwezig, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasmachine

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-02-2020, 20:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615136. 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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