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VILLA NURIA - L'ESCALA -
HUTG-013680-22

Característiques generals

Tipus d'immoble: Casa aïllada
/ Villa
Capacitat: 8
Distància de la platja: 250m
m2: 120
Tipus de piscina: Privada
Vistes: Sense vistes
Terrassa
Porxo
Jardí
Aparcament

Característiques

Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 1
Banys amb banyera: 1
Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 2
Llits individuals: 4
Llits amb lliteres: 0
Sofàs llits: 0

Equipament

Calefacció Aire condicionat
Armaris encastats Equipament de cuina
Rentavaixelles Forn
Microones Cafetera
Nevera Rentadora
TV TV Satèl·lit
Internet Wifi gratuït
Barbacoa Mobles de jardí o exterior
Tendal Torradora

DESCRIPCIÓ
Si busques una casa familiar amb piscina privada i a dos passos de la platja i comerços, VILLA NÚRIA és per tu!
Consta de planta baixa on hi trobem una entrada, una gran cuina independent, un bany amb banyera petita i lavabo,
una habitació doble (dos llits individuals), menjador-estar amb llar de foc i sortida a una terrassa coberta; i un primer
pis on hi ha tres habitacions dobles (4 llits individuals i 1 llit doble), un bany amb banyera i lavabo, i una terrassa
amb una mica de vistes al mar. Disposa de rentadora, rentaplats, micro-ones, cafetera Dolce Gusto, nevera combi,
televisió TDT i  satèl.lit  amb canals internacionals i  wifi. També disposa de aire condicionat.  A la part exterior hi  ha
una gran terrassa coberta un pati i  una piscina privada amb dutxa amb aigua calenta. Aparcament dins de la
propietat. Aquesta casa està situada a només 100m del port, i a 250m de la platja de Riells i dels comerços. Lloguer
de diumenge a diumenge. HUTG-013680.CEE : G 275 kwh/m2, G 73 kgCO2/m2
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Consulteu tarifes i disponibilitat de l'allotjament: info@vacancescostabrava.cat


