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Оренда гарного будинку в Порто Колом з басейном, джакузі, кондиціонер,
Wi-Fi, Netflix
ОРЕНДА ВІЛЛ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА МАЙОРЦІ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.

Пропонуємо цей будинок в тихому куточку Майорки, недалеко від пісчаного пляжу Ареналь і Кала Маршал, в Порто Колом, ідеальний
варіант для вашого cімейнoго відпочинку з дітьми на Майорці.
3 спальні, 3 ванні кімнати, кондиціонер, центральне опалення, сейф, басейн, сад, 2 тераси, автостоянка.
Дуплекс оформлений і обладнаний зі смаком, з другого поверху панорамний вид на море, всього в декількох хвилинах їзди від пляжів
в Портоколомі. З басейном в комплексі розміром (8,5x4,5), садом і автостоянкою на дві машини. Спереду будинку тераса з великим
обіднім столом на 8 осіб і в оточенні квітів та троянд. Ідеальне місце для романтичних вечерь зі свічками. З протилежного боку, біля
басейну, знаходиться ще одна тераса із зручними гамаками, гойдалкою для дітей, дитячим будиночком і зоною барбекю. На вулиці є
місце для парковки.
На першому поверсі розташовані: світла і елегантна вітальня з зоною для відпочинку, окрема повністю обладнана кухня, простора
їдальня, плазмовий телевізор із супутниковим телебаченням і міжнародними каналами та з каналами Netﬂix, високошвидкісний
інтернет WIFI, прaчечна кімната, туалет.
На другому поверсі є 3 розкішні спальні кімнати з двоспальними ліжками і великими шафами, ванна кімната з душовою кабінкою. Одна
зі спалень - з ванною люкс і джакузі, а також з окремою зоною для відпочинку і спальним розкладним диваном. У всьому будинку є
кондиціонери і газове опалення. Дві спальні кімнати мають вихід на балкон.
Будинок «Suit" знаходиться на узбережжі Портоколом, ідеальне місце для відпочинку всією сім′єю або з друзями. Завдяки вдалому
розташуванню, Всього за 10км, на горі, знаходиться монастир Сан Сальвадор, звідки відкриваються панорамні види на весь острів.
Для любителів гольфу, всього в 4 км знаходиться популярне і дуже відоме на острові поле для гольфу Vall D ′ or Golf. Всього в
декількох хвилинах їзди (1 км) є чарівні пляжі SArenal та Сala Marsal, рибальський порт і довга набережна з велосипедною доріжкою, з
ресторанами, кав′ярнями, магазинами, дитячим майданчиком. Це ідеальне місце для піших, велосипедних прогулянок та морських
видів спорту.
Оренда цього затишного дуплексу на все літо або пару тижнів залишить тільки найприємніші спогади про відпочинок на Мальорці.
#Зняти #апартаменти #будинок #квартиру #віллу #студії на #Майорці від власника
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :
Населення :

A-0139
Таунхауси
Porto Colom

Кількість осіб:

4+1

Жила площа (м2):

145

Загальна площа (м2):

500

Спальня з двоспальним ліжком або двома
односпальними ліжками:

3

Дитяча кроватка:

1

Диван-ліжко:

1

Ванна кімната - туалет, біде, душова кабіна:

1

Ванна кімната - туалет, біде, ванна джакузі:

1

Туалети:

1

Вітальня:

1

Їдальня:

1

Кухня:

1

Басейн в комплексi:

4,5m x 8.5m

Душ на відкритому повітрі (у дворі):

1

Зона для барбекю:

1

Відстань до аеропорту (км):

55.8

Автобусна зупинка (м):

300

Залізнична станція Plaça de l′Estació, Манакор:

22.2

Відстань до міста (м):

600

Місто Феланіткс (км):

13.3

Відстань до ресторанів (м):

400

Пляж Кала Марсал (км):

1.7

Пляж Кала Брафi (км):
Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

3
3.6

Пляж Кала Мурада (км):

10.6

Пляж Кала Са Нау (км):

9.5

Пляж Кала Феррера (км):

9.6

Пляж Кала Дор (км):

10.3

Пляж Кала Гран (км):

10.7

Марінеленд-Майорка (км):

72.1

Парк розваг - Акваріум Пальма (км):

52.8

Парк Катманду (км):

76.5

ПАРК МАЙОРКА ДЖУНГЛІ (км):

81.9

Супермаркет SPAR (м):

980

Супермаркет EROSKY (м):

900

Супермаркет - Меркадона (км):

22.3

Тижневий ринок у Феланіткс (неділя) (км):

13.2

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

1.1

Клініка Сон Еспасесс в Пальма-де-Майорка
(км):

64.2

Лікарня в Манакор (км):

23.6

Школа верхової їзди Son Menut (км):

17.3

Vall d´Or Golf (км):

booking@svetlanamallorca.com

Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Дитяче ліжечко, Високий дитячий
стульчик, Приватний сад, Приватна автостоянка, Стоянка на
вулиці, 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,
Кухонне начиння, Постільна білизна, Рушники, Праска та
прасувальна дошка, Супутникове телебачення, Басейн в
комплексi, Зовнішня їдальня, Джакузі , Тераса, Шезлонги та
парасольки, Гамаки, Тент, Cейф, Опалення, У будинку
заборонено курити, Ніякі тварини не допускаються, Балкон,
Дитячі іграшки.

4

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

