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MALLOLS 5 - L'ESCALA - HUTG-049424-95

Característiques generals

Tipus d'immoble: Casa aïllada
/ Villa
Capacitat: 4
Distància de la platja: 1050m
m2: 75
Tipus de piscina: Privada
Vistes: Sense vistes
Terrassa
Jardí
Aparcament
Garatge

Característiques

Nombre d'habitacions: 2
Banys amb dutxa: 1
Banys amb banyera: 0
Lavabos: 1
Llits de matrimoni: 1
Llits individuals: 2
Llits amb lliteres: 0
Sofàs llits: 0

Equipament

Armaris encastats Equipament de cuina
Rentavaixelles Forn
Microones Cafetera
Nevera Rentadora
Assecadora Planxa
Termo TV
TV Satèl·lit Wifi gratuït
Barbacoa Mobles jardí
Tendal Tumbona
Torradora

DESCRIPCIÓ
Casa de planta baixa amb piscina privada de 11 x 5 mètres, en un passatge tranquil. La casa MALLOLS 5 és a 4
vents, té 80m2 i està situada en un passatge tranquil a 12 minuts a peu de la platja de Riells. Està distribuida en
entrada, dues habitacions dobles amb armaris encastats (1 llit de matrimoni i 2 llits individuals), un bany amb dutxa,
un lavabo, menjador, sala d'estar amb llar de foc, cuina independent i garatge (només utilitzable com a traster per
bicis, no és possible entrar-hi el cotxe). La cuina i el menjador tenen sortida a una gran terrassa, una part amb tendal
i l'altre part està coberta, on poder fer els àpats a l'ombra o bé parar el sol al davant de la piscina. A la part del
davant de la casa hi ha una altra terrassa coberta. La casa disposa de rentadora, rentaplats, cafetera, micro-ones,
nevera amb congelador, i televisió satèlit.  Consulti el dia d'entrada segons periode. HUTG-049424-95.CEE : F 290
kwh/m2, E 59 kgCO2/m2
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Consulteu tarifes i disponibilitat de l'allotjament: info@vacancescostabrava.cat


