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

Objekt-nr. 1319218

Studio för max. 3 personer,
Krk, Krk (Krks västkust)

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/1319218
Ankomstdagar: efter överenskommelse
Mitt antal personer: 1

från EUR 354

Objektpresentation

för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
deposition inga

Om detta objekt
Lägenheter Rajko
Uppgifter om hyresvärden:
- Kunskaper i engelska språket: Yes
- Kunskaper i italienska språket: Yes
- Närvaru för värdar som bor ellet tillfälligt vistas i objektet: Yes
Avstånd från fastigheten:
- Market: 400 m
- Kollektivtrafik: 800 m
- Flygplatsen: 22000 m
- Närmaste flygplats: Rijeka
- Närmaste hamn: Valbiska (Krk)
- Hamn: 12000 m
- Heavy traffic road: 1500 m
- Apotek: 800 m
- Ambulance: 800 m
- Valutaväxling: 800 m
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- Gas station: 500 m
- Neighboring building: 10 m
- Utebassäng: 400 m
- Inomhusbassäng: 400
- tennisbanor: 400 m
- Mini golf: 400 m
- Bank: 800 m
- Post: 800 m
- Bar: 300 m
- Restaurang: 150 m
- Museum/Gallerier: 800 m
- Discoklubb: 800 m
- Cykeluthyrning: 300 m
- Närmaste strand: 300 m
- Typ av strand: grusig och betongplattor
- Diving club: 800 m
- Marina: 6000 m
- Motorbåt hyra: 800 m
- Town center: 800 m
- Luftavstånd till havet: 250 m
Aktiviteter/anläggningar i objektet:
- Grill: Yes
Annan information:
- Vattenförsörjning: lokala vattenverket
- Tillgång till personbilar: utmärkt
- Kollektivtrafik tjänster: bra
- Parkeringsplats: Yes
- Check-in: 14:00
- Check-out: 10:00
- parking distance: in front of the house

Typ STUDIO:
Boendet Rajko befinner sig 250 m från havet, 800 m från centrum i staden Krk (otok Krk). Från boendet sträcker sig utsikten över
Grönska och trädgård. Typ av strand grusig och betongplattor. Antalet extrabäddar i detta boende är 1. Extrabäddar innebär
oftast bäddsoffor eller någon annan typ av extrasäng. Boendet har följande utrustning: Uppvärmning, Luftkonditionering, TV,
Internet, Barnsäng, Strykjärn, Tvättmaskin. För att man lättare ska hålla en skön inomhustemperatur i boendet finns
Luftkonditionering. Husdjur är välkomna vid föranmälning tillbyrån (mot tillägg hos värden).
Allmänna uppgifter
- Möjlig tillgång för personer i rullstol: Yes
- Storlek på lägenheten: 25 m2
- Husdjur: Husdjur är välkomna vid föranmälning tillbyrån (mot tillägg hos värden)
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- Utsikt: grönska och trädgård
- Våning: Bottenvåning
- Kategori: 3
- Typ: STUDIO
Utrustning och enheter
- Bed linen and towels: Yes
- Internet: Yes
- TV: med satelitprogram
- Barnsäng: tjänst på begäran
- Uppvärmning: i alla rum
- Luftkonditionering: i alla rum
- Tvättmaskin: tjänst på begäran
- Strykjärn: tjänst på begäran
Studio apartment
- Antal bäddar: 3
- Antal dubbelsängar: 1
- Antal extra sängar: 1
Kök och Vardagsrum
- Kylskåp: Yes
- Häll: Yes
- Porslin och bestick: Yes
- Vattenkokare: Yes
- Frys: Yes
- Kaffemaskin: tjänst på begäran
Sanitär utrustning
- Antal badrum med dusch: 1
Balkong/terrass/trädgård
- Terrass: 5 m2
- Storlek och typ av områden som gästerna får använda, men som även delas gemensam: 50 m2
Annat och flera tjänster
- Rengörning och städning: at arrival
Tilläggstjänster som betalas på destinationen
- Internet: free
- Air conditioning: free
- Husdjur: 6 € per dag
- Uppvärmning: free
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Allmän
Ca. 25 m², 3 personer, dubbelsäng, 1 badrum

Bo
tv

Laga mat
frys, spis, kylskåp, vattenkokare

Avstånd (fågelvägen)
barer/klubbar/gå ut ca. 800 m, båtuthyrning ca. 800 m, handla ca. 400 m, färjehamn ca. 12 km, flygplats ca. 22 km, hav ca. 250
m, minigolfbana ca. 400 m, avstånd till kollektivtrafik ca. 800 m, nästa ortscentrum ca. 800 m, restaurang ca. 150 m, simhall ca.
400 m, strand ca. 300 m, tennisbana ca. 400 m

Ute
grill, terrass

Særligt ved denne bolig
parkeringsplats

Övrigt
husägaren bor på fastigheten, värme, lufkonditionering, husdjur tillåtna (max. 2), extrasäng, internet

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2020-07-08, 02:07)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/1319218. 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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