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

Objekt-nr. 34509

Semesterlägenhet för max. 4 personer,
Menton, Södra Frankrike (Côte d'Azur)

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/34509
Ankomstdagar: efter överenskommelse
Mitt antal personer: 1

från EUR 564

Objektpresentation

för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
deposition EUR 300,00 (obligatorisk, kan betalas på plats, ) (2020-01-01 - 2023-12-31)
kurtaxa ingår i priset, (2020-01-01 - 2023-12-31)

Om detta objekt
Menton: Vackert residens "Les Terrasses de la Mer", med 4 våningar. Ovanför Menton, lugnt, soligt läge i en sluttning, 500 m från
havet, 500 m från stranden. Affär 1.5 km, livsmedelsaffär 1.5 km, restaurang, busshållplats, stenstrand 500 m. Golfbana (18 hål)
14 km. Beakta: fordon rekommenderas, Hiss saknas.

3-rums-lägenhet i två våningar 67 m2 på 1. våningen, sydläge. Komfortabelt inredd: vardags-/matrum med flatscreen TV. Utgång
till terrassen. Kök (4 kokplattor, ugn, diskmaskin, mikrovågsugn, frys). Sep. Toalett. Nedre våning: 1 rum med 1 fransk säng och
dusch. Utgång till terrassen. 1 rum med 1 fransk säng (160 cm), badrum/toalett. Utgång till terrassen. Eluppvärmning. Terrass 10
m2, täckt terrass 15 m2, täckt. Terrassmöbler, vilstolar. Vacker utsikt mot havet. Till ert förfogande: tvättmaskin. Parkeringsplats
nr 11. Max 1 litet husdjur/hund tillåtet. 0608300084321

Allmän
Ca. 67 m², 4 personer, semesteranläggning, 2 sovrum, 2 badrum

Sida 1

Bo
tv

Laga mat
ugn, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin

Bad/WC
dusch, 2 toaletter

Avstånd (fågelvägen)
flygplats ca. 40,2 km, golfbana ca. 14 km, hav ca. 500 m, avstånd till kollektivtrafik ca. 500 m, sandstrand ca. 500 m, vatten (hav,
sjö etc.) ca. 500 m

Særligt ved denne bolig
parkeringsplats, havsutsikt

Ute
terrass

Övrigt
husdjur tillåtna (max. 1), tvättmaskin

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2020-09-23, 08:09)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/34509. Har du frågor vänder du dig till vår
kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.

Sida 2

