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Заміський будинок з басейном, тенісним кортом,
майданчиком для гри в петанк і садо
ОРЕНДА ЗАМІСЬКИХ БУДИНКІВ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА
МАЙОРЦІ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.

LA CIGARRA CAN CARRASCO - це красивий з кам′яним оздобленням будинок, розташований в Сон Масія, на
півдорозі між містом Манакор і прекрасними пляжами Са Ромагера, Кала Домінгос, Кала Мурада. Село Сон
Масія знаходиться всього в 2 км їзди, від супермаркетів, типових майоркінских барів, ресторанів та іншого, що
Вам потрібно для самостійного проживання.
Будинок близько 200м2, у сільському стилі, проте з усіма зручностями. Увійшовши в будинок, ми опиняємось у
вітальні зі зручними диванами і телевізором з супутниковими каналами на всіх мовах, включаючи російську.
Вітальня має обідню зону для 6 осіб. Відкрита кухня, повністю обладнана, має все необхідне для приготування
їжі, включає індукційну плиту, мікрохвильову піч, холодильник з морозильником, посудомийну машину,
кавоварки двох типів: Nespresso і парову, тостер, чайник, посуд в комплекті зі столовими приборами і т. д., а
також дитяче крісло. У будинку теж є пральна машина, праска і прасувальна дошка. Також на першому
поверсі знаходиться одна із спалень з двома односпальними ліжками і вентилятором. На другому поверсі
знаходяться ще дві спальні, обидві з двоспальними ліжками і одна з гардеробом. Якщо ви подорожуєте з
дитиною, ми можемо поставити ліжечко, але його потрібно замовити заздалегідь. Є три ванні кімнати з
душовою: на першому поверсі, на другому і третя біля басейну.
Окрім всіх зручностей будинку, ви зможете освіжитися в прекрасному басейні розміром 5x10 метрів і
глибиною 120 X 190 см. Якщо ви повні енергією, ви можете позмагатись в грі з водного поло, це допоможе
вам залишатися у формі під час відпустки. Після басейну ваші дітки можуть розстелити свої рушники на
галявині, де вони зможуть погратись і відпочити. Біля басейну ви зможете по засмагати на зручних шезлонгах
або приготувати прохолодний напій в мебльованій кухонній зоні під солом′яною стріхою, яка також є
ідеальним місцем для відпочинку. Там же ви зможете посмажити м′ясо чи рибу, насолодитися смачним
барбекю з овочів.
У цьому чудовому будинку також є тенісний корт і майданчик для гри в петанку, запевняємо – емоції від ігор
залишаться у вашій пам′яті на довгі роки.
Біля будинку є органічний сад з овочами і продуктами, які можуть вживати гості абсолютно безкоштовно. Тут
також є курник, де ви можете збирати свіжі яйця та готувати найсмачнішу яєчню, з усіх, які ви коли-небудь
куштували.
Будинок повністю обгороджений, і наші гості можуть насолоджуватися повною конфіденційністю. Є відкрита
стоянка на три або чотири машини. Допускаються домашні тварини вагою до 5 кг.
Найближчий пляж Кала Антена. Це невелика бухта всього в 11 км від будинку, яка відрізняється дрібним
піском, кришталево чистою водою і вражаючим гротом. Зовсім недалеко від будинку знаходяться прекрасні
пляжі і прилеглі бухти: Са Ромагера, Кала Домінгос, Кала Мурада.
booking@svetlanamallorca.com
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :
Населення :

A-0234
Заміська
вілла (Фінка)
Son Macià

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

6
200
50
15000

Кількість спалень:

3

Спальня з двоспальним ліжком
(150X200):

2

Спальня з двома односпальними
ліжками (90х200):

1

№ ванних кімнат:

3

Ванна кімната - туалет, душ:

2

Зовнішня ванна кімната з душем,
туалетом:

1

Приватний басейн з терасою для
загоряння:

Yes

Душ біля басейну:

Yes

Зона для барбекю:

Yes

Відстань до аеропорту (км):

48,2

:

2.1

Залізнична станція Plaça de
l′Estació, Манакор:

6.2

Відстань до міста (км):
Відстань до пляжу (км):

2
10.8

Пляж Кала Антена, Манакор:

11

Аквапарк - Гідропарк Алькудія
(км):

48

Парк розваг - Акваріум Пальма
(км):

45

Супермаркет (км):

2

Супермаркет - Меркадона (км):

6.2

Щотижневий ринок у Манакор
(понеділок) (км):

5.5

Лікарня в Манакор (км):

7.9

Теніс (км):

4.5

Vall d´Or Golf (км):
Поле для гольфу La Reserva
Rotana (км):
booking@svetlanamallorca.com

Обладнання
Mангал, Камін, Дитяче ліжечко, Високий дитячий
стульчик, Приватний сад, Приватна автостоянка,
Стоянка на вулиці, Побутова техніка, Wi-Fi Інтернет,
Соковижималка, Електричний чайник, Тостер,
Кавоварка, Мікрохвильова піч, Електрична піч
(Духовка), Холодильник, Mорозилка, Пральна
машина, Посудомийна машина, Фен, Керамічна
плита, Кухонне начиння, Постільна білизна,
Рушники, Праска та прасувальна дошка,
Супутникове телебачення, Басейн, Тераса,
Шезлонги та парасольки, Гамаки, Опалення,
Передбачено для інвалідних колясок, Органічний
сад.

15.8
4
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