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Оренда розкішної вілли люкс поруч з піщаним пляжем Ареналь в
Порто Колом
ОРЕНДА ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ У ПОРТО КОЛОМ. ОРЕНДА НА МАЙОРЦІ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ

Ця фантастична вілла гарантує вам відпустку вашої мрії, ідеально розташована в тихому районі, всього в 2 хвилинах
ходьби від пляжу С′Ареналь (S′Arenal), і не більше 5 хвилин їзди від центру Порто Коломa (Porto Colom) - маленького
рибальського містечка з його романтичними ресторанами прямо на березі моря, магазинами, супермаркетами та ін.
Престижне поле для гольфу Валь-д′Ор (Vall D′or) знаходиться всього в 10 хвилинах їзди. Є велика тераса з красивим
басейном і шезлонгами. Інша крита тераса - з барбекю, зручними меблями, круглим столом і стільцями на 8 осіб,
дозволить вам розслабитися в тіні і насолодитися смачною їжею на свіжому повітрі ... Навколо вілли - доглянуті зелені
газони, де можна пограти в настільний теніс або просто відпочити. Є приватна парковка.
На першому поверсі знаходиться простора вітальня, вітальня з каміном, їдальня, 2 спальні з двоспальними ліжками і
виходом на криту терасу, ванна кімната, повністю обладнана кухня з коморою, пральня та туалет. На другому поверсі
знаходяться 2 спальні з двоспальними ліжками, одна з двоспальним дуже великим ліжком, гардеробна, ванна кімната
типу люкс, крита тераса з захоплюючими видами на гавань.
У будинку є кондиціонери і центральне опалення. Це будинок високої якості з можливістю оренди на цілий рік, ідеально
підходить для сімей з дітьми, а також для спокійного комфортабельного відпочинку. За попереднім запитом клієнта,
безкоштовно надаються: додаткове односпальне ліжко, дитяче ліжечко і дитячий стілець. У будинку є сейф. Заборонено
курити всередині будинку.
Оренда цієї вілли на Майорці (Іспанія) на все літо або пару тижнів залишить тільки найтепліші спогади про відпочинок.
Ексклюзивний відпочинок на Мальорці - свято душі і тіла, коли програма Вашого перебування на чудовому
острові продумана до дрібниць і Вам нема про що турбуватися. Кожна деталь Вашого відпочинку це наша
турбота про Вас!

booking@svetlanamallorca.com
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Характеристика
Посилання :

A-015

Тип нерухомості :

Вілли

Населення :

Porto
Colom

Кількість осіб:

8+2

Жила площа (м2):

350

Тераса (м2):

150

Загальна площа (м2):

1100

Кількість спалень:

4

Спальня з двоспальним ліжком
(150X200):

2

Спальня з двоспальним ліжком
(200X200):

2

Дитяча кроватка:

1

Ванна кімната - туалет, біде, душова
кабіна, ванна:

1

Ванна кімната - туалет, біде, душова
кабіна:

1

Туалети:

1

Душ біля басейну:

1

Відстань до аеропорту (км):

58.7

Залізнична станція Plaça de l′Estació,
Манакор:

25.5

Відстань до міста (м):

2.4

Відстань до ресторанів (м):

250

Пляж Кала Марсал (км):

4.4

Пляж С′Ареналь Порто Колом (м):

250

Пляж Кала Феррера (км):

11.8

Пляж Кала Дор (км):

12.8

Піщаний пляж - Плайя-де-Алькудія (м):

57.9

Піщаний пляж - Кала Мільор (км):

31.5

Пляж Кан Пікафорт (км):

49.1

Парк розваг - Акваріум Пальма (км):

57.2

Озеро - Es Llac Gran (км):

54.5

Водні види спорту (км):

2.8

Супермаркет SPAR (км):

3.4

Супермаркет - EROSKY (км):

3.5

Супермаркет - Меркадона (км):

23.7

Тижневий ринок у Порто-Колoм
(вівторок) (км):

2.7

Лікарня в Манакор (км):

24.3

Теніс (км):

22.8

Верхова їзда (км):

19.5

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

7.1

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Камін, Дитяче ліжечко, Високий
дитячий стульчик, Приватний сад, Приватна
автостоянка, Стоянка на вулиці, Garage, Побутова
техніка, Wi-Fi Інтернет, Соковижималка, Електричний
чайник, Тостер, Кавоварка, Мікрохвильова піч,
Електрична піч (Духовка), Холодильник, Mорозилка,
Пральна машина, Сушильна машина, Посудомийна
машина, Фен, Керамічна плита, Кухонне начиння,
Постільна білизна, Рушники, Праска та прасувальна
дошка, Супутникове телебачення, DVD, Hастольний
тенис, Стерео, Басейн, Тераса, Шезлонги та парасольки,
Гамаки, Тент, Cейф, Опалення, Мебльований, Балкон,
Дизельне опалення, Стоянка на вулиці.
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