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Розкішна вілла Артуро в Са Кома з приватним басейном 5
хв. від пісчанного пляжу
ОРЕНДА ВІЛЛ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МАЙОРЦІ. ОРЕНДА ЖИТЛА НА
МАЙОРЦІ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ.
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Будинок Артуро - це чудова сімейна вілла з приватним басейном, розташована в прекрасному місці на
узбережжі Майорки. У віллі можуть розміститися 2 сім′ї (10 осіб). Будинок побудований на ділянці
площею 1200 квадратних метрів, має 5 спалень, 3 ванні кімнати, 2 кухні, велику їдальню і величезні
тераси. Будинок повністю обладнаний, є кондиціонер з тепловим насосом і безкоштовний WIFI. У
декількох хвилинах від вілли знаходиться красивий природний парк, зоопарк, пляж, супермаркети,
ресторани, медпункт, прокат велосипедів, прокат човнів і т.д.
У будинку ви можете зайнятися спортом на свіжому повітрі: є місце для гри в волейбол, баскетбол,
футбол, пінг-понг і т.д.
Майже білого кольору піщаний пляж Плайя-де-Са-Кома і довга приваблива набережна, яка веде через
натуральний парк в сусідній населений пункт S` Illot, також з піщаним пляжем. У місті Са Кома
знаходяться численні магазини, кафе, бари та нічні розваги.
Від будинку ви можете прогулятися до замку Н′Амер, там же знаходиться ресторан з захоплюючим видом
на море. Пляж, розташований в 10 хвилинах ходьби від будинку або в 3 хвилинах на машині.
Поруч з Са Кома знаходиться пляжне містечко під назвою Кала Мільор. Cala Millor, розташований на
східному узбережжі Майорки - прибережне місто з красивим піщаним пляжем. Тривалий і пологий схил
1,5 км піщаного пляжу ідеально підходить для сімей з дітьми.
Кала Міллор - це місце, повне життя, де завжди є чим зайнятися. Пропонує безліч різноманітних водних
видів спорту і еклектичного поєднання розваг і дозвілля. Ви можете насолоджуватися сонцем на пляжі
або займатися спортом: катанням на велосипеді або на роликах, верховою їздою, бігом ...
Кала Міллор має довгий променад, набережну вздовж пляжу, пішохідну зону з безліччю ресторанів, кафе,
барів (деякі з живою музикою) і магазинів.
Для маленьких є надувні замки і ігрові майданчики. Ми рекомендуємо прогулятися по півострову Пунтаде-Н′Амер. Види незабутні і фантастичні !!!!
Пляж Cala Mollor - ідеальне місце, щоб насолодитися пляжним відпочинком, розважитися і відпочити.
Дуже рекомендується для приємного сімейного відпочинку на морі з дітьми!
Самостійна #подорож на #Майорку! #Оренда від власників на Майорці! #Апартаменти, #вілли,
#шале, #студії - на будь-який смак! Продаж і купівля нерухомості нa Майорці! Зняти
апартаменти, будинок, квартиру, віллу, студії на Майорці від власника. Трансфер на Майорці.
#Екскурсії на Майорці. Оренда машин, #яхт і велосипедів. #Віза в Іспанію.
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Характеристика
Посилання :

A-0197

Тип нерухомості :

Населення :

Заміська
вілла
(Фінка)
Cala Millor

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

10
240
1200

Кількість спалень:

5

Спальня з двоспальним ліжком
(150X200):

1

Спальня з двома
односпальними ліжками
(90х200):

4

№ ванних кімнат:

3

Ванна кімната - туалет, біде,
душова кабіна:

2

Ванна кімната - туалет, біде,
ванна джакузі:

1

Душ біля басейну:

1

Відстань до аеропорту (км):

60

Відстань до міста (м):

400

Відстань до ресторанів (м):

500

Відстань до пляжу (м):

500
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Обладнання
Кондиціонер, Mангал, Дитяче ліжечко, Високий
дитячий стульчик, Приватний сад, Приватна
автостоянка, Побутова техніка, Wi-Fi Інтернет,
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,
DVD, Басейн, Тераса, Шезлонги та парасольки,
Опалення, Передбачено для інвалідних колясок.
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