Gezellig appartement met schitterend uitzicht (airco)
EUR 0
Aantal kamers: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal douches: 1
Cavalaire-sur-mer.
Prachtig gelegen vakantieappartementen te huur (max. 4 pers.) aan de Côte d'azur, 1 op
Aankondiger bekijken:

gelijkvloers, 1 op eerste verdieping.

Mark Denies
Deze appartementen liggen in een rustige zone op een afstand van amper 200m van het
Telefoon: +32477614202

zandstrand, met een uitzonderlijk mooi uitzicht op de Middellandse zee.

Fax:
GSM: +32477614202

Deze appartementen (52 m²), gelegen in Residentie La Riva Bella in Zuid Frankrijk, bestaan
uit:
Een living met uitklapzetel (slaapgelegenheid 2 p.)
Een slaapkamer dubbel bed.
Een badkamer met ruime douche .
Toilet apart.
Wasmachine.
Ruime keuken, (fornuis-oven 4 keramische platen, koelkast met diepvriesvak, microgolfoven,
koffiezet)
Klimaatregeling.
Appartement gelijkvloers: Ruim terras van 7m X 3m. met luifel en terrasmeubelen.
Appartement 1e verdiep: terras van 7m x 1,4m, met luifel en terrasmeubelen.
Uw wagen kan veilig geparkeerd staan op privaat terrein beschermd tegen zonnestralen en
regen. 1 plaats per appartement.
In de nabijheid (300 m) is er een voedingszaak en warme bakker.
Centrum van Cavalaire-sur-mer op 1.2 km.
Verhuur per week van zaterdag op zaterdag.
Bijkomende kosten: Elektriciteitsverbruik en verblijftaks.
Er is geen poetsdienst, wij verwachten van de huurders dat deze vakantiewoning proper en
netjes wordt achtergelaten.
Wij vragen een borgsom van 300 €.
Geen huisdieren toegelaten.
Bedlinnen en handdoeken zijn niet voorzien.
Website: http://www.cavalairerivabella.com/
REF. Nr.: MD938330
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Appartement
Stijl: Klassiek

Frankrijkvakantieverhuur.be - vakantiewoningen
in Frankrijk
/ Page
Oppervlakte
(buiten)
(are):1
Oppervlakte (binnen) (m²): 52
Bouwjaar:

Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 475 / 720
Garage: Alleenstaand
Aantal garageplaatsen: 1
Zwembad: Geen
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Aan zee
Kenmerken:
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
De eigenaar spreekt Nederlands
Huisdieren niet toegelaten
Tuin
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Veranderd op: 23-04-2019
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