Zeekant Villa Cape Greco 1, Protaras, Cyprus
Samenvatting
mooi complex aan de zee met een gated ingang. Elk met een eigen tuin en zwembad. Ongeveer 600 m bij Konnos
Bay

Beschrijving
Villa Cape Greco 1 behoort tot een complex van villa in de eerste rij naar de zee, aan de rand van het nationaal
park Cape Greco, tussen Ayia Napa en Protaras.
De villa is gelegen in de voorste rij met een prachtig uitzicht op zee. De villa is van goede kwaliteit, de inrichting is
helder en aangenaam. Op de begane grond is de open woon / eetkamer en keuken. De keuken is goed uitgerust
met Miele toestellen en biedt oa een vaatwasser en een wasmachine. Het eetgedeelte is ingericht met een witte
tafel en stoelen en ligt 6 personen. Het woongedeelte bestaat uit comfortabele banken, TV, DVD en Wifi internet.
Brede openslaande deuren openen naar het zwembad en het verlenen van een uitzicht op de zee. Verder is er een
kleine eenpersoonskamer en een badkamer met douche op deze verdieping. Trap leidt naar de eerste verdieping,
hier zijn 3 slaapkamers en een badkamer bevinden. Er zijn twee slaapkamers, een met toegang tot een balkon met
uitzicht op zee. De derde slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden en een extra matras en een ladder omhoog naar
de zolder, waar is nog een tweepersoons bed gelegen, ideaal voor kinderen of tiener. Alle kamers zijn uitgerust met
een plafondventilator. Hoewel de villa is geschikt voor maximaal 10 personen, de meubels in de tuin en het huis
zijn ideaal voor 4-6 personen.
Buiten is de tuin en het zwembad. Het zwembad heeft een afmeting van 8 x 4 m. Er is een overdekte veranda met
buiten eettafel en stoelen, verder ligbedden en parasols rond het zwembad. De tuinen zijn goed gegroeid en niet
over het hoofd gezien en biedt een fantastisch uitzicht op de zee.
De kust in de voorzijde is voornamelijk rotsachtig en de zee is niet toegankelijk. Kleine paden langs de kust naar

een kleine baai en verder naar de bekende Konnos Beach, beide op ongeveer 600 m van de villa's. Er zijn een paar
restaurants op loopafstand, een grote selectie vindt u in Protaras, ongeveer 3 km.

Kaart
Adres: Unnamed Road, Protaras, Zypern
Postcode:
Latitude / Longitude: 34.990123119135525 / 34.0729157856415

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=34.990123119135525,34.0729157856415&zoom=17&markers=34.990123119135525,3

Further Airport

Paphos

165 km

Nearest airport

Larnaca

65 km

Nearest beach
Accommodatie, faciliteiten en utilities
Vakantiehuis
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 4 ( 10 Slaapplaatsen )
Double: 3, Single: 1, Sofa: 1, Twin: 2
Badkamers: 2
Baths: 1, Shower rooms: 1
Geschikt
Langetermijnverhuur: Nee
Huisdieren: Nee
Rokers: niet roken binnen
Kinderen: Ja,zeer geschikt voor kinderen
Rolstoel vriendelijk: Nee
Senioren of mindervaliden: Ja
Vakantiesoort
Beach holidays, Family, Romantic holidays, direct aan zee
Zicht op
Garden, Sea
Algemene faciliteiten
Balcony, Satellite (limited channels)
Binnenfaciliteiten

600 Meter

Ceiling-Fans, Dishwasher, DVD, Filter coffee machine, fridge-freezer, Hob, Kettle, Microwave, Oven, Safe, SAT-TV
(limited channels), Toaster, wasmachine
Buitenfaciliteiten
Barbeque, Covered veranda, Garden, Outdoor furniture, Private Pool, Sun beds, Sun umbrella/s, Terrace
Service
Linen provided, Towels for inside use provided, Weekly cleaning inclusive

Activiteiten
Lokale activiteiten:
boat rentals, boat trips, Cycling, Diving, Fishing, Golf, Gym, Horse riding, Minigolf, Swimming, Tennis, Walking,
Watersports

Prijzen
Prijs samenvatting
01-Apr-2023 - 31-Mei-2023

Prijs per nacht
Week Weekend

Wekelijks Maandelijks Minimumverblijf Wissel

€129 - €496

-

-

4 Nacht(en)

-

€220

-

-

7 Nacht(en)

-

-

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 10:00
Stroomverbruik: Brandstofverbruik van 200 kWh is opgenomen, variërend in rationeel gebruik van airconditioners
uit. Elke extra kWh wordt berekend op EUR 0,30.

