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CAMÓS - L'ESCALA - HUTG-059392-88

Característiques generals

Tipus d'immoble: Casa aïllada
/ Villa
Capacitat: 8
Distància de la platja: 250m
m2: 105
Tipus de piscina: Privada
Vistes:
Terrassa

Característiques

Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 0
Banys amb banyera: 2
Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 1
Llits individuals: 6
Llits amb lliteres: 0
Sofàs llits: 0

Equipament

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

DESCRIPCIÓ
Casa unifamiliar amb piscina privada situada al costat del la platja i comerços. La casa CAMÓS té 105 m2 i es
distribueix en planta baixa i planta pis. A la planta baixa trobem una sala d'estar, un menjador amb llar de foc, una
cuina independent amb sortida a una terrassa, un dormitori amb dos llits individuals i armari, un bany amb banyera
petita i lavabo i un safareig. Al pis hi trobem un dormitori amb un llit niu, un dormitori amb dos llits individuals, un
bany amb banyera i lavabo, i un altre dormitori amb un llit doble i sortida a una terrassa amb una mica de vista al
mar, així com una segona terrassa assolellada. A l'exterior hi ha una piscina de 11m x 2,50m, amb un costat, una
zona de relax i, de l'altra, una barbacoa amb una part on podreu gaudir dels àpats d'estiu amb la vostra família o
amics.  Disposa  de  wifi  i  canals  internacionals  i  es  troba  a  250  m  de  la  platja  i  de  tots  els  comerços.  Lloguer  de
diumenge a diumenge.HUTG-059392-88CEE : G 392 kwh/m2, F 73 kg CO2/m2
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Consulteu tarifes i disponibilitat de l'allotjament: info@vacancescostabrava.cat


