Vakantiehuis Valley View, Peyia, Coral Bay, Cyprus
Samenvatting
Uitstekend vakantiehuis met 3 slaapkamers en een prachtig uitzicht op zee

Beschrijving
Vakantievilla Valley View is gevestigd in een goed onderhouden complex aan de rand van Peyia. De huizen zijn
gebouwd van rustiek steen en donker hout en liggen mooi boven een rivierbedding. De winkels en tavernes van
Coral Bay liggen op slechts 2 km afstand en het prachtige Coral Bay-strand ligt op slechts een paar minuten rijden.
De huizen zijn allemaal erg goed gegroeid en bieden een goede privacy.
Op de begane grond van het huis vindt u de open woon / eetkamer met keuken. Hier zijn comfortabele lederen
sofa's, salontafel en tv met dvd, Playstation en Wifi-internet beschikbaar. Voor de koudere dagen in de winter kunt
u de open haard gebruiken. De keuken is volledig uitgerust en heeft een vaatwasser en een wasmachine. Franse
deuren in de woonkamer en in de keuken open voor het zwembad en het overdekte terras. Op de begane grond
zijn er twee slaapkamers, elk met een eigen badkamer.
De hoofdslaapkamer bevindt zich op de bovenverdieping, deze heeft ook een eigen badkamer met jacuzzi en
sauna. Verder heeft deze slaapkamer toegang tot een groot balkon met een prachtig uitzicht over het zwembad en
de vallei tot aan de zee.
De slaapkamers zijn voorzien van airconditioning, wat bij de prijs is inbegrepen. Ook een jacuzzi en een sauna zijn
inbegrepen.
Buiten is er een privézwembad omgeven door een zonneterras met ligbedden en parasols. Het ene uiteinde van de
peiling is strandachtig en erg ondiep en ideaal voor kleinere kinderen, het andere uiteinde heeft een overloop,
zodat u kunt genieten, zelfs in het zwembad, van een prachtig uitzicht over de vallei en de zee. Er is een overdekt
terras met tuinmeubelen en een buitenjacuzzi, het gebruik is bij de prijs inbegrepen.

De restaurants in Coral Bay kunnen ook te voet worden bereikt en een klein pad loopt door een vallei naar Peyia,
de eerste restaurants liggen op ongeveer 1,2 km

Kaart
Adres: Vatoudion, Peyia, Zypern
Postcode:
Latitude / Longitude: 34.86914503747024 / 32.38544171574404

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=34.86914503747024,32.38544171574404&zoom=14&markers=34.86914503747024,32
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143 km
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28 km
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Coral Bay

2.8 km

Nearest restaurant
Accommodatie, faciliteiten en utilities
Vakantiehuis
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 3 ( 6 Slaapplaatsen )
Double with en-suite: 2, Twin with en-suite: 1
Badkamers: 3
Baths: 3, Jacuzzi / Hot tub: 1
Geschikt
Langetermijnverhuur: Nee
Huisdieren: Nee
Rokers: niet roken binnen
Kinderen: Ja,zeer geschikt voor kinderen
Rolstoel vriendelijk: op aanvraag
Senioren of mindervaliden: Ja
Vakantiesoort
Beach holidays, Family, Romantic holidays, Rustic
Zicht op
Balcony sea view, country side, Sea, side sea view
Algemene faciliteiten
Balcony

1.4 km

Binnenfaciliteiten
Dishwasher, DVD, Filter coffee machine, fireplace, fridge-freezer, Hob, Jacuzzi-Bad, Kettle, Microwave, Oven, SAT-TV
(limited channels), Sauna, Toaster, TV, wasmachine
Buitenfaciliteiten
balcony, Barbeque, Covered veranda, Garden, verwarmd zwembad (tegen betaling), Jacuzzi, Lawn, Outdoor
furniture, Private Pool, Sun beds, Sun umbrella/s, Terrace
Service
End cleaning inclusive, Laundry inclusive, Linen provided, Towels for inside use provided, Weekly cleaning inclusive
Toegang
Off-road parking

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

Prijzen
Prijs per nacht

-

Week Weekend

Prijs samenvatting

Wekelijks Maandelijks Minimumverblijf Wissel

€165 - €380

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Jan-2023 - 28-Feb-2023

€165

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Mrt-2023 - 31-Mrt-2023

€180

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Apr-2023 - 30-Apr-2023

€200

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Mei-2023 - 31-Mei-2023

€270

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Jun-2023 - 30-Jun-2023

€280

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Jul-2023 - 31-Jul-2023

€380

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Aug-2023 - 31-Aug-2023

€380

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Sep-2023 - 30-Sep-2023

€300

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Okt-2023 - 31-Okt-2023

€250

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Nov-2023 - 30-Nov-2023

€200

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Dec-2023 - 31-Dec-2023

€200

-

-

-

7 Nacht(en)

-

Add-ons
Addon type Prijs Belast type
pool
heating

Optioneel

€75

Dagelijks

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 10:00
Airconditioning en jacuzzi inbegrepen
Zwembadverwarming: EUR 75 per dag
Sauna: EUR 20 per dag
Algemene voorwaarden
Aanbetaling: 50% bij boeking
Laatste betaling: 8 weken voor vertrek

