Vakantiewoning Alice, Protaras, Famagusta, Cyprus
Samenvatting
Luxe aan zee appartement in Protaras met gemeenschappelijk zwembad, fitnessruimte en spa

Beschrijving
Appartement Alice is gelegen op de 3e verdieping van een modern complex met uitzicht op de zee in Protaras. Het
complex beschikt over een groot gemeenschappelijk zwembad met kinderbad, een vrij beschikbare tennisbaan en
voor de extra kosten van een fitnessruimte en een wellness-centrum (alleen april-november).
Het appartement heeft een mooie slaapkamer met tweepersoonsbed en een badkamer met douche. De woonkamer
is gezellig ingericht en beschikt over een comfortabele sofa, TV en DVD. De moderne keuken is volledig uitgerust
en beschikt over een vaatwasser, wasmachine en een eethoek voor maximaal 4 personen. Brede openslaande
deuren in de slaapkamer en in de woonkamer zorgen voor een fantastische, direct uitzicht op zee. De woonkamer
heeft toegang tot een glazen hek balkon, waar u ook een kleine tafel met stoelen te vinden. Het appartement is
uitgerust met airconditioning, die is inbegrepen in de prijs. Extra persoon op aanvraag.
De locatie is zeer goed, het complex is gelegen aan de kust, een strand ligt op ongeveer 200 meter afstand. Het
centrum van Protaras ligt op slechts 900 meter afstand, hier vindt u een ruime keuze aan restaurants, bars en
winkels te vinden.

Kaart

Adres: Ampelios Apartments, Protaras, Zypern
Postcode:
Latitude / Longitude: 35.00768287329228 / 34.06039523395998

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=35.00768287329228,34.06039523395998&zoom=17&markers=35.00768287329228,34

Further Airport

Paphos

186 km

Nearest airport

Larnaca

66 km

Nearest beach

200 Meter

Nearest restaurant

200 Meter

Sea

50 Meter

Accommodatie, faciliteiten en utilities
Appartement
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 1 ( 2 Slaapplaatsen )
Double: 1
Badkamers: 1
Baths: 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
Balcony sea view, Sea
Algemene faciliteiten
Balcony, Elevator
Binnenfaciliteiten

Dishwasher, DVD, fridge-freezer, Hob, Kettle, Microwave, Oven, Toaster, TV, wasmachine
Buitenfaciliteiten
balcony, Communal Pool, Outdoor furniture, Sun beds, Sun umbrella/s, Terrace
Service
Linen provided, Towels for inside use provided, Weekly cleaning inclusive
Toegang
Private car park

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

Prijzen
-

Prijs per nacht
Week Weekend

Prijs samenvatting €58 - €115

Wekelijks
€406 - €805

Maandelijks Minimumverblijf Wissel
-

Geen prijs beschikbaar

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 10:00
air-donitioning inclusief

7 Nacht(en)

-

