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НОВА ВІЛЛА КАН ВАДЕЛЬ В ОРЕНДУ ДЛЯ
НЕЗАБУТНЬОГО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ
ОРЕНДА ЗАМІСЬКИХ БУДИНКІВ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА
МАЙОРЦІ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.
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Сучасна, недавно збудована вілла "Ca′n Vadell Calonge" розташована в сільській місцевості між невеликим
містечком Калонг і прибережним містечком Кала д′Ор. Дизайнерська вілла побудована з найякісніших
матеріалів, приваблює своєю дивовижною сумішшю сільського та сучасного стилів. Розташована як до
Калонг близько, так і до Кала д′Ор або Сантаньі. Пляжі Кала Д′Ор та інші красиві, блакитного кольору
бухти-пляжі знаходяться в декількох кілометрах, і ви можете дістатися до них блискавично швидко.
Елегантна, сучасна і типова майоркінская вілла, побудована в 2016 році, спеціально призначена для
сімей з дітьми або туристів - спортсменів, які захоплюються тими чи іншими видами спорту, такими як,
наприклад, велосипедний спорт або всілякими видами пов′язаними з морем, або ж просто для групи
друзів, які бажають відпочити. Відкрита територія навколо будинку, недавно посаджені молоді рослини,
які ще не розрослися до своєї висоти, відчуття свободи і спокою. Проте, не тільки ці дрібниці, будуть
милувати ваше око. Оливковий гай та його велична рослинність зможуть не менш вас потішити. Під
критою терасою, поруч з будинком, ви можете знайти простору вітальню. У той же час, ця тераса також
містить великий скляний стіл на 8 - 10 осіб. Також, ви можете насолодитися приготованим барбекю на
вечерю, келихами червоного чи білого вина, ароматами запалених свічок, чистим, зоряним небом, тишею
..... Якщо ви пройдете кілька кроків від тераси, ви доберетеся до великого басейну 10 х 5 метрів. Малий
басейн для діток, глибиною 1,80 м. Басейн є ідеальним для немовлят або маленьких дітей, щоб
плескатися поки ви загоряєте або просто лежите і читаєте цікаву книгу, статтю на « балтійському ліжку»
біля басейну.... Це особливе місце – басейн, прекрасний солярій і душ під відкритим небом - це друге
місце в будинку, яке викликає захват у гостей.
Внутрішнє оздоблення будинку виконане в сучасному стилі, проте також добре поєднується з традицією
майоркінского побуту. Склепіння стель у великій вітальні, їдальні і на кухні підкреслюють традиційну
конструкцію і додають певний комфорт в постмодерністський декор. Вітальня обладнана бежевим
диваном, дуже зручним для нічного перегляду фільмів по TV каналах або ж DVD. У протилежному кінці
кімнати знаходиться суперсучасна кухня яскраво-білого кольору. Шафи елегантно вбудовані в стіни.
У центрі знаходиться фантастичний « кухонний острів» . Кухня повністю обладнана: чайником,
кавоваркою, мікрохвильовою піччю, духовкою на зручній висоті, великим холодильником, морозильною
камерою і багатьма іншими речами, які необхідні для приготування їжі. « Кухонний острів» відділяється
від кухні їдальнею з великим, білим, обіднім столом і зручними кріслами з високими спинками.
Елегантності і сучасності будинку, також надає колекція цибулинних пляшок із зеленого скла на стінці в
їдальні.
У віллі є 4 спальні кімнати настільки ж привабливі, як і всі інші приміщення. Кожна з спалень дуже
світла, з виходом на балкон або терасу. Зручні ліжка та нові матраци різних розмірів.
В головній спальні є ванна кімната зроблена в італійському стилі. В інших ванних кімнатах також є ванна
або душова кабіна. Гостьовий туалет знаходиться на першому поверсі. Всі спальні обладнані якісними
меблями зі смаком і особливим шармом.
Елегантна вілла "Ca′N Vadell Calonge" розташована між невеликим містечком Калонг і дуже жвавим,
пляжним містечком Кала д′Ор. Calonge - це невелике і тихе село з пологими гірськими пейзажами. На
відміну від цього, Cala D′Or пропонує активне життя в місті з безліччю барів, ресторанів, розкішним
портом для яхт і численними невеликими пляжами, які дуже популярні. Ви можете швидко дістатися до
них, так як відстань дуже маленька, близько 5 хвилин їзди. Тихі, популярні і дуже красиві бухти всього на
всього в 10-15 хвилинах їзди. До них відносяться Кала Мітжана і Кала Мондраго. Кала Мондраго
належить до заповідника - 766 гектарів Мондраго. Дві найбільші затоки цього природнього парку, такі як
Fonts de N′Alis і s′Amarador, з′єднані стежкою. Любителі природи можуть відкрити для себе багатий світ
природи і тварин, незалежно від прекрасних піщаних пляжів. Якщо ви налаштовані на нічне життя або
приємну метушню, ви можете поїхати в Кала Д′Ор і провести день або вечір в одному з хороших
ресторанів. Від компанії Svetlana Mallorca ми рекомендуємо нашим відпочиваючим розслаблюючий і
різноманітний відпочинок на незабутній віллі «Ca′N Vadell Calonge».
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :
Населення :
Кількість осіб:

A-0232
Заміська
вілла (Фінка)
Calonge (
Santanyi )
8 (plus baby)

Жила площа (м2):

585

Тераса (м2):

100

Загальна площа (м2):

13000

Кількість спалень:

4

№ ванних кімнат:

3

Власна ванна кімната в
спальні (Суит):

1

Туалети:

1

Душ біля басейну:

1

Зона для барбекю:

Yes

Відстань до аеропорту (км):

57.4

Пляж Кала Феррера (км):

4.8

Пляж Кала Дор (км):

3.9

Пляж Кала Гран (км):

3.7

Пляж Кала Эсмеральда (км):

4.4

Супермаркет - EROSKY (км):

2.8

Тижневий ринок у ПортоКолoм (вівторок) (км):

9.0

Vall d´Or Golf (км):

7.0
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Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Дитяче ліжечко, Високий
дитячий стульчик, Приватний сад, Приватна
автостоянка, Garage, 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,
DVD, Басейн, Тераса, Шезлонги та парасольки,
Гамаки, Cейф, Опалення.
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