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Ref: 2016 Villa moderna al canal y piscina
para 8 personas

EMPURIABRAVA
HUTG-051709

BESCHRIJVING

Home Select International heeft deze villa te huur die is gelegen in de straat Noguera in Empuriabrava.Bij het
betreden van het grondstuk van deze prachtige villa via schuifportaal, is er een parkeerplaats waar twee auto's
passen. In de garage staat de wasmachine, droger en een koelkast.Op het terras aan de straat van deze mooie villa
in gaat, staat een tuintafel met 6 stoelen voor de zon in de ochtenduren.Als we de Villa binnenkomen, is er aan de
linkerkant  een toilet  en  vervolgens  een slaapkamer  met  een tweepersoonsbed (140x190),  twee kussens,  een
nachtkastje, een lamp, een kledingkast en een wastafel.Rechts van de ingang is de open keuken, uitgerust met een
vaatwasser,  oven,  koffiezetapparaat,  broodrooster,  waterkoker,  koelkast,  vriezer  en  keramische kookplaten.  Vanuit
de keuken komen we in de woon-/eetkamer.Tussen de keuken en de woonkamer is er een berging met stofzuiger,
strijkijzer, strijkplank en schoonmaakmiddelen. Rechts in de woon-/eetakmer staat een tafel met 8 stoelen. Aan de
linkerkant is de woonkamer met een bank, twee fauteuils, een poef, een salontafel, wifi, een tv en grote ramen die
uitzicht geven op het terras aan de waterkant.Als we de trap in de woonkamer opgaan, is er links een slaapkamer en-
suite, met een bed van (180x190), met twee nachtkastjes, twee lampen, een tv, een kast en een kledingkast. De
bijbehorende badkamer bestaat uit een bad/douche combinatie, wastafel, bidet en een toilet.Vanuit deze slaapkamer
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komen we in de hal waar rechts een tweede badkamer zit die bestaat uit een douche, toilet en een wastafel.Aan de
straatkant van het huis zijn nog 2 slaapkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van 1 bedden van ( 180 x 190 ) , 2
nachtkastjes,  lampen  en  kledingkasten.  Een  van  de  2  slaapkamers  heeft  een  klein  balkon  (1x2m).Vanaf  de
woonkamer heeft  u toegang tot  het  gezellige ruime terras.  Het buitenmeubilair  bestaat uit  4 ligbedden,  twee
parasols, een tafel met 8 stoelen en een grote lounge set om gezellig met familie en vrienden te borrelen. Het iets
verhoogde zwembad is 8x4 en er is een buitendouche aanwezig. De gehele Villa is voorzien van air conditioning en
de aanlegplaats die u kunt gebruiken is 12,5 meter en er is WIFI.Het beddegoed is inbegrepen in de prijs en
huisdieren zijn NIET toegestaan. Jeugdgroep niet geaccepteerd
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Algemeen

Type van eigendom: Vrijstaand
huis / Villa

m2: 220

m2 perceel: 500 Afstand naar de zee: 2 km
Bouwjaar: 1980 Type zwembad: Prive
Uitzicht:

Karakteristieken

Aantal slaapkamers: 4 Toiletten: 0 Badkamer met ligbad: 1
Badkamer met douche: 1 Tweepersoons bedden: 4 Eenpersoons bedden: 0
Stapelbedden: 0 Kinderbed: 0 Slaapbank: 0
Keuken type:

Andere karakteristieken

Balcon Terras Tuin
Parking Garage

Uitrusting

Verwarming Aircondition Inbouw kasten
Keuken uitrusting Theepot Afwasmachine
Oven Micro-wave Koffie machine
Ijskast Wasmachine Droog machine
Strijkijzer Boiler TV
WIFI Draagbare barbecue Terras meubelen
Tuinmeubelen Ligstoel Stofzuiger
Mixer
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Seizoen Prijs Minimum verblijf

Temporada Baja
19/05/2023 - 31/05/2023
01/06/2023 - 02/06/2023
01/10/2023 - 27/10/2023
28/10/2023 - 30/11/2023
01/12/2023 - 15/12/2023

279,00 € / Dag
3 Nachten
4 Nachten
3 Nachten
4 Nachten
7 Nachten

Temporada Media
03/06/2023 - 27/06/2023
28/06/2023 - 28/06/2023
29/06/2023 - 29/06/2023
30/06/2023 - 30/06/2023
02/09/2023 - 30/09/2023

322,00 € / Dag
4 Nachten

10 Nachten
9 Nachten
8 Nachten
4 Nachten

Temporada Alta
01/07/2023 - 08/07/2023
09/07/2023 - 09/07/2023
10/07/2023 - 10/07/2023
11/07/2023 - 14/07/2023
26/08/2023 - 01/09/2023

514,00 € / Dag
7 Nachten
6 Nachten
5 Nachten
7 Nachten
4 Nachten

Temporada Muy Alta
15/07/2023 - 25/08/2023 543,00 € / Dag 7 Nachten

Temporada de Navidad
16/12/2023 - 06/01/2024 322,00 € / Dag 7 Nachten


