/s/v

Садиба СОН КАПЕЛЕТ для 10 осіб в комплексі 6 великих
вілл, за 15 хв. від пляжу
ОРЕНДА ВІЛЛ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА
МАЙОРЦІ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.

В якості приємного доповнення ви можете скористатися сніданком: за бажанням є послуги доставки хліба та
хлібобулочних виробів прямо до вашого дому.
По прибуттю вас зустрінуть з вітальним комплементом для вашого першого прийому їжі.
У будинку є Wi-Fi - у вітальні, кондиціонер: холод і тепло, парковка.
Майоркінская сім′я, управляє відмінним рестораном з класичною середземноморською кухнею, який
розташований в центрі володіння з 6 розкішними віллами, однією з яких є VILLA SON CAPELLET. Ресторан
називається Sa Font de Petra, і до нього можна дістатися мальовничою пішохідною стежкою від вілли в 3-4
хвилинах ходьби. Завжди, коли вам не хочеться готувати, ви можете з комфортом насолодитися незвичайно
смачною їжею з приголомшливим видом з підвищено розміщеної тераси. Також, для бажаючих пропонується
сніданок.
Для дуже великих туристичних груп ми пропонуємо можливість орендувати цей будинок разом з іншими
віллами: "Son Perxa", "Sa Pleta", "Son March", "Sa Sinia", "Son Capellet". Всі об′єкти знаходяться поруч один з
одним, але вони абсолютно незалежні і мають високий рівень конфіденційності. 6 оточуючих вілл мають
тенісний корт і волейбольне поле.
Якщо ви хочете відсвяткувати своє день народження або організувати просто вечірку під час вашого
перебування, ми просимо вас повідомити нам про це заздалегідь. Організація вашого заходу в чудовому
ресторані або ж організація катерінгу на тій же віллі, де ви будете проживати за нами.
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :

A-0238
Заміська
вілла (Фінка)

Населення :
Кількість осіб:

Petra,
Mallorca
10 + 2 Babys

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

320
90
14000

Спальня з двоспальним ліжком
або двома односпальними
ліжками:

5

Спальня з двоспальним ліжком
(150X200):

1

Спальня з двома односпальними
ліжками (90х200):

4

Дитяча кроватка:

2

Власна ванна кімната в спальні
(Суит):

5

Туалети:

1

Вітальня:

1

Їдальня:

1

Кухня:

1

Басейн з зоною для дітей:

11 x 8 m

Душ біля басейну:

Yes

Зона для барбекю:

Yes

Пляж Алькудія (км):

25.8

Пляж Torrent des Revellar (км):

22.8

Пляж Кан Пікафорт (км):

23.2

Пляж Сон Бауло (км):

23.9

Аквапарк - Гідропарк Алькудія
(км):

27.4

Парк розваг - Акваріум Пальма
(км):

39

Озеро - Es Llac Gran (км):

26.4

Водні види спорту (м):

43.1

Супермаркет Juana Jaume Salom
(км):

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Камін, Дитяче ліжечко,
Високий дитячий стульчик, Приватний сад,
Приватна автостоянка, Стоянка на вулиці, Стоянка
для велосипедів, Побутова техніка, Wi-Fi Інтернет,
Соковижималка, Електричний чайник, Тостер,
Кавоварка, Мікрохвильова піч, Електрична піч
(Духовка), Барбекю, Холодильник, Mорозилка,
Пральна машина, Сушильна машина, Посудомийна
машина, Фен, Керамічна плита, Газова плита,
Кухонне начиння, Постільна білизна, Рушники,
Праска та прасувальна дошка, Супутникове
телебачення, Басейн, Тераса, Шезлонги та
парасольки, Тент, Cейф, Опалення, У будинку
заборонено курити, Ніякі тварини не допускаються,
Організація заходів та весіль дозволено, Тенісний
корт , Волейбольне поле.

3.9

Щотижневий ринок в Montuiri
(км):

10.8

Поле для гольфу La Reserva
Rotana (км):
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18.3
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