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Оренда вілли Канта з садом, барбекю і кондиціонером, всього в 100
м від Плая де Муро
ОРЕНДА ВІЛЛ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА МАЙОРЦІ
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.ХОМОСТІ.

На 8 осіб, 4 спальні, 2 ванні кімнати, велика вітальня, кухня, тераси, кондиціонери, супутникове телебачення.
Вілла Канта - чудова вілла, розташована всього в 100 метрах від прекрасної пляжної смуги Плайя де Муро, з дрібним
білим піском і кристально чистою бірюзового кольору водою. Будинок ідеально розташований поблизу супермаркетів,
ресторанів, дозвілля і всього того, що необхідно для проведення активного відпочинку.
З тераси ми потрапляємо у вітальню, де знаходиться обідня зона з елегантними меблями і телевізором, а також, зі
зручними і широкими диванами, а також, велика і повноцінна окрема кухня, повністю обладнана всім необхідним.
На критій терасі перед будинком знаходиться простора обідня зона на свіжому повітрі, яка ідеально підходить для того,
щоб отримати максимальне задоволення під час трапези в супроводі гостей, або романтичної вечері при свічках на
свіжому повітрі. Там же ви знайдете кілька лежаків для прийняття сонячних ванн.
Доступ в спальні здійснюється з коридору. Є дві спальні кімнати з двома односпальними ліжками в кожній і дві спальні
кімнати з двоспальним ліжком в кожній. Одна з них з власною ванною кімнатою, має кондиціонер. У коридорі будинку
знаходиться ще одна повноцінна ванна кімната.
У будинку також є ще одна зона для відпочинку зі столом для пінг-понгу, знаходиться на нульовому поверсі. Це хороша
можливість зайнятися яким-небудь видом спорту.
Будинок розташований в невеликому житловому районі в самому мальовничому прибережному куточку. Чудове місце
розташування з мальовничою природою, ідеально підходить для незабутнього відпочинку на середземноморському
узбережжі.
Вілла Канта - це відмінна нерухомість для відпочинку на Майорці.
Парковка для велосипедів, транспорт від будинку до місця старту туру, професійний прокат велосипедів,
позначений велосипедний маршрут.
#Оренда #вілли на острові #Майорка в Іспанії, чудово підходить для сімейного літнього #відпочинку з дітьми.
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :
Населення :

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

A-0153
Вілли
Playa de
Muro,
Alcudía
8
160
95

Спальня з двоспальним ліжком або
двома односпальними ліжками:

4

Дитяча кроватка:

1

Власна ванна кімната в спальні (Суит):

1

Ванна кімната - туалет, біде, ванна:

1

Вітальня з обідньою зоною:

1

Кухня:

1

Зона для барбекю:

1

Відстань до аеропорту (км):

58

Автобусна зупинка (м):

200

Залізнична станція Sa Pobla (км):

12.7

Місто Алкудія (км):

7.6

Відстань до ресторанів (м):

0.4

Відстань до пляжу (м):

80

Пляж Алькудія (км):

2.7

Пляж Плая де Муро (м):

80

Пляж Кан Пікафорт (км):

4.2

Аквапарк - Гідропарк Алькудія (км):

5.8

Марінеленд-Майорка (км):

64.6

Парк розваг - Акваріум Пальма (км):

55.5

Парк Катманду (км):

68.9

ПАРК МАЙОРКА ДЖУНГЛІ (км):

78.4

Озеро - Es Llac Gran (км):

4.3

Супермаркет LIDL (км):

5.3

Супермаркет SPAR (км):

1.8

Супермаркет - EROSKY (км):

3.6

Супермаркет - Меркадона (км):

4.8

Щотижневий ринок в Алькудії (вівторок
та неділя) (км):

7.3

Клініка Сон Еспасесс в Пальма-деМайорка (км):

54.8

Найближча лікарня в Алькудії (км):

2.8

Академія та тенісна школа Рафаэля
Надаля (км):

34.5

Верхова їзда (км):

34.4

Алканада Гольф
(Alcanada Golf) (км):
booking@svetlanamallorca.com

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Камін, Дитяче ліжечко, Високий
дитячий стульчик, Приватна автостоянка, Стоянка на
вулиці, Стоянка для велосипедів, Garage, Побутова
техніка, Wi-Fi Інтернет, Соковижималка, Електричний
чайник, Тостер, Мікрохвильова піч, Електрична піч
(Духовка), Барбекю, Холодильник, Mорозилка, Пральна
машина, Посудомийна машина, Фен, Кухонне начиння,
Постільна білизна, Рушники, Праска та прасувальна
дошка, Супутникове телебачення, Hастольний тенис,
Тераса, Шезлонги та парасольки, Гамаки, Cейф.

9.7
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