Större urval, kontrollerade omdömen, bästa pris
Dettya är atraveo, den stora marknaden för semesterhus på Internet.
www.atraveo.se/

Objekt-nr. 10975

Semesterlägenhet för max. 4 personer,
Ernen, Rhônedalen

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/10975
Ankomstdagar: efter överenskommelse
Mitt antal personer: 1

från EUR 464

Objektpresentation

för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
deposition CHF 300,00 (obligatorisk, kan betalas på plats, ) (2019-03-23 - 2022-12-31)
kurtaxa ca. CHF 2,50 per person / per dag (obligatorisk, kan betalas på plats, ) (2019-01-01 - 2022-12-31)

Om detta objekt
Residens "Aragon". I utkanten, 500 m från centrumet av Ernen, lugnt, soligt läge, 5 km från skidområdet. För gemensamt bruk:
bordtennis, utegrill, eldstad, barnlekplats. På semesterhusområdet: restaurang, sällskapsrum med TV, internetanslutning,
bordtennis, centralvärme, tvättmaskin, torktumlare (för gemensamt bruk). Tillfart ända fram till markområde. Gemensamt garage.
Affär 500 m, busshållplats 100 m. Tennis 2 km, tennishall 2 km, sportcentrum 2 km, kabinlift 2 km. Beakta: gratis skidbuss. På
den här semesteranläggningen finns det fler lediga bostäder!.

2-rums-lägenhet 54 m2. Vardags-/matrum med 1 neddragbar fransk väggskåpsäng, TV och radio. 1 dubbelrum. Öppet kök (4
kokplattor, ugn). Badrum/toalett. Trädgårdssittplats. Terrassmöbler. Utsikt mot bergen. Till ert förfogande: Internet (Trådlös LAN
[WLAN] ). Beakta: rökfri lägenhet.

Allmän
Ca. 54 m², 4 personer, semesteranläggning, 1 sovrum, 1 badrum
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Avstånd (fågelvägen)
flygplats ca. 229,1 km, avstånd till kollektivtrafik ca. 100 m, ort ca. 500 m, utförsåkning ca. 2 km, nära till skidåkning, nära till tennis

Ute
garage, grill, lekplats, parkeringsplats

Særligt ved denne bolig
parkeringsplats

Övrigt
utsikt över bergen, objekt för icke-rökare, ridmöjligheter, restaurang i närheten, husdjur tillåtna (max. 1), bordtennisbord,
tvättmaskin, internet, WiFi

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2019-09-18, 21:09)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/10975. Har du frågor vänder du dig till vår
kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.
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