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Sa Caseta - невеликий сільський будинок на 5 осіб і в 5-7
хвилинах від пляжу.
ОРЕНДА ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ У ПОРТО КОЛОМ. ОРЕНДА НА МАЙОРЦІ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ

3 спальні / 1 ванна кімната / Зовнішній душ / Кондиціонер / Екологічний сад / Барбекю / WiFi / Супутникове
телебачення
Са Касета - це маленький будинок для відпочинку, розташований між Порто Колом, на південно-східному
узбережжі, і Феланіч - в самому серці острова.
Гарна маленька вілла "Са Касета", знаходиться недалеко від населеного пункту S′Horta. Великий сад з
газонами, квітковими клумбами і великими пальмами - ідеальне місце для проведення ігор з дітьми,
полежати в затінку на зручних лежаках, почитати книгу або ж, просто, провести денний сон на свіжому
середземноморському повітрі.
Крита тераса ідеально підходить для сніданків в колі сім′ї, для ранкових зарядок, а, також, спортивних вправ
протягом дня. Поруч з будинком знаходиться барбекю. Вишуканий куточок для приготування смачних обідів
чи вечерь для всієї родини.
Інтер′єр будинку також гарантує спокійний відпочинок в оточенні природи. Елегантний і сільський шарм
поєднується з сучасними зручностями. Окрема сучасна кухня, повністю обладнана всім необхідним. У
будинку дві спальні: спальня в пастельних тонах з двоспальним ліжком (1,35 х 1,90 м), друга спальня з
двома односпальними ліжками, обидві з виходом на терасу. Існує третя кімната зі спальним диваном. У
будинку одна ванна кімната.
Прекрасні променади для вечірніх прогулянок, бухти, пляжі знаходяться всього в декількох хвилинах їзди!
Будинок розташований всього в 10 хвилинах їзди на машині від невеликого рибальського селища Порто
Колом, яке приваблює відвідувачів чудовими пляжами з білим піском - Кала Марсаль і Плайя де С′Ареналь (не
плутати з гучним аналогом біля Пальми), ідеально відповідними для дітей. Обов′язково хоча б раз, потрібно
відвідати містечко Кала д′Ор і його елегантну гавань для прогулянкових суден, де знаходяться безліч
ресторанів і кафе, а також кілька вишуканих магазинів.
Околиці населених пунктів С′Орта і Калонхе пропонують спокій і запрошують вас зробити тривалі прогулянки
пішки або на велосипеді.
MA-4012 (знаходиться приблизно в 100 метрах від будинку) забезпечує швидкий зв′язок з будь-яким
куточком острова - наприклад, з щотижневим ринком в Феланічі, Манакор або в Порто Колом, з Пальмою і тд.
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Характеристика
Посилання :

A-0243

Тип нерухомості :

Заміська
вілла (Фінка)

Населення :

Porto Colom /
SHorta

Кількість осіб:
Жила площа (м2):
Загальна площа (м2):

4+1
97
2285

Спальня з двоспальним ліжком
або двома односпальними
ліжками:

2

Спальня з односпальним ліжком:

1

Дитяча кроватка:

1

№ ванних кімнат:

1

Душ на відкритому повітрі (у
дворі):

1

Зона для барбекю:

1

Відстань до аеропорту (км):
Місто Феланіткс (км):
Місто Алкудія (км):

56.7
9.9
58.6

Пляж Кала Марсал (км):

4.9

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

7.2

Пляж Кала Феррера (км):

7.2

Пляж Кала Дор (км):

7.3

Парк розваг - Акваріум Пальма
(км):

50.5

Супермаркет LIDL (км):

10.1

Супермаркет SPAR (км):

8.6

Супермаркет - EROSKY (км):

8.5

Супермаркет - Меркадона (км):

23

Щотижневий ринок у Манакор
(понеділок) (км):

23

Тижневий ринок у Феланіткс
(неділя) (км):
Тижневий ринок у Порто-Колoм
(вівторок) (км):
Академія та тенісна школа
Рафаэля Надаля (км):

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Камін, Дитяче ліжечко,
Приватний сад, Приватна автостоянка, Стоянка на
вулиці, Побутова техніка, Wi-Fi Інтернет,
Соковижималка, Електричний чайник, Тостер,
Кавоварка, Мікрохвильова піч, Електрична піч
(Духовка), Барбекю, Холодильник, Mорозилка,
Пральна машина, Фен, Керамічна плита, Кухонне
начиння, Постільна білизна, Рушники, Праска та
прасувальна дошка, Супутникове телебачення,
Тераса, Шезлонги та парасольки, Тент, Cейф,
Опалення, Органічний сад.

10.5
3.1
22.9

Школа верхової їзди Son Menut
(км):

14

Vall d´Or Golf (км):
booking@svetlanamallorca.com

0.8
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