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Оренда Вілли Кан Фіол в Порто Колом з власним басейном і садом.
ОРЕНДА ВІЛЛ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА МАЙОРЦІ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.

Пропонуємо вам цю чарівну віллу, ідеальний варіант для вашого cемейнoго відпочинку з дітьми на Майорці.
4 спальні кімнати, 3 ванні кімнати, басейн, сад, дитячий майданчик, спортивний зал, Інтернет WiFi.
Вілла Кан Фіол розташована на дуже вигідному місці, при виїзді з Порто Колому (Porto Colom) в напрямку С ′Шорта (S′Horta),
в 5 хв ходьби від супермаркету і в 10 хв від магазинів, ресторанів, барів розташованих на березі моря. Порто Колом - це
рибальське місто, з прекрасною набережною, тихою гаванню, рибальськими мережами, суднами та яхтами. Тут Ви можете
насолодитися піщаними пляжами Кала Маршал (Cala Marçal), який знаходиться на відстані 1.8 км від будинку, С′Аренал і Ес
Бабо (S′Arenal y Es Babo) в 5 хв їзди на машині.
До елегантного і респектабельного туристичного центру Кала Д′Ор (Cala D′Or), всього 8 км. У ньому безліч маленьких
піщаних бухт і вузьких заток, що потопають у зелені; яхт-клуб, бари, ресторани, магазини, нічні дискотеки.
Порто Колом є одним з найкрасивіших міст узбережжя, розташований в південно-західній частині острова Майорки. Тут
велика і своєрідна природня гавань з безліччю рибальських і прогулянкових човнів. Відмінне місце для тих, хто шукає тишу і
спокій, хоче відпочити і порибалити.
Безліч туристів, гуляючи по набережній, тримають свій шлях до маяка. Він височить над бухтою і є гордістю міста.
Популярною екскурсією є відвідування монастиря Сант Сальвадор (santuario de Sant Salvador), який знаходиться поблизу
Порто Колома.
В останні роки, у зв′язку з великим попитом на нерухомість, почалися будівництва нових готелів і будинків в Порто Коломі
також. І той, хто побував тут одного разу, закохається в це прекрасне місто-порт і стане його бранцем назавжди. Вздовж
узбережжя знаходяться численні бухти виняткової краси. Одна з яких - Кала Маршал (Cala Marçal)
Недалеко від старого маяка розташована бухта трохи менше - С′Аренал (S′Arenal). Є бухти на які можна тільки потрапити з
моря, використовуючи катери, човни ...
Порто Колом розташований приблизно в 12 км від Кала д′Ор (Cala d′Or) і близько 9 км від Кала Мурада (Cala Murada).
Населення становить близько 7000 жителів, хоча в літні місяці це число значно збільшуеться. Місто умовно поділене на дві
частини - стара частина, розташована навколо порту; і туристична зона - насичена магазинами, бутиками, барами,
ресторанами, дискотеками і т. д.
У порту знаходиться славно відомий яхт-клуб "Club Náutico de Porto Colom", звідки здійснюються морські прогулянки на
прогулянкових катерах уздовж узбережжя.
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Характеристика
Посилання :

A-0161

Тип нерухомості :
Населення :

Вілли
Porto Colom

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

8
360
1000

Спальня з двоспальним ліжком (150X200):

1

Спальня з двома односпальними ліжками
(90х200):

2

Спальня з двоспальним ліжком (180X200):

1

Дитяча кроватка:

1

№ ванних кімнат:

2

Туалети:

1

Вітальня:

1

Їдальня:

1

Приватний басейн з терасою для
загоряння:

Так

Басейн з зоною для дітей:

Так

Душ біля басейну:

Так

Будинок для барбекю:
Відстань до аеропорту (км):

1
62

Автобусна зупинка (м):

500

Залізнична станція Plaça de l′Estació,
Манакор:

24.9

Відстань до міста (м):

1

Відстань до ресторанів (м):

0.1

Відстань до пляжу (м):

1.5

Пляж Кала Марсал (км):

1.2

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

3.3

Пляж Кала Феррера (км):

9.2

Пляж Кала Дор (км):
Пляж Кала Гран (км):

10.5
10

Пляж Алькудія (км):

54.8

Піщаний пляж - Кала Мільор (км):

30.7

Парк розваг - Акваріум Пальма (км):

56.2

Супермаркет SPAR (м):

700

Супермаркет EROSKY (м):

600

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

0.8

Лікарня в Манакор (км):

25.5

Академія та тенісна школа Рафаэля
Надаля (км):

24.2

Школа верхової їзди Son Menut (км):

19.8

Vall d´Or Golf (км):

booking@svetlanamallorca.com

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Дитяче ліжечко, Високий дитячий
стульчик, Приватний сад, Приватна автостоянка, Стоянка
на вулиці, Стоянка для велосипедів, Побутова техніка, WiFi Інтернет, Соковижималка, Електричний чайник, Тостер,
Кавоварка, Мікрохвильова піч, Електрична піч (Духовка),
Барбекю, Холодильник, Mорозилка, Пральна машина,
Сушильна машина, Посудомийна машина, Фен, Керамічна
плита, Кухонне начиння, Постільна білизна, Рушники,
Праска та прасувальна дошка, Супутникове телебачення,
Стіл для пінг-понга, Басейн, Тераса, Шезлонги та
парасольки, Гамаки, Cейф, Опалення, Спортзал, Дитячі
іграшки.
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