Vakantiehuizen Achillas, Nr. 1, Polis, Cyprus
Samenvatting
villa in prachtige locatie in de eerste lijn naar het strand. Goed gekweekt in tuinen, prive zwembad, op loopafstand
van Latchi Harbour en Polis vierkante

Beschrijving
Achillas Villas is een klein complex in de buurt van Polis direct in de eerste rij naar de zee. Slechts een veld scheidt
de villa's van het lange strand van Polis naar Latchi. Het is op een ideale locatie, op loopafstand van Polis centrum
van het dorp en in de buurt van Polis camping met een zee pad gaan de hele weg naar Latchi. Het gebied is zeer
landelijk en rustig en het complex is omgeven alleen door velden en sinaasappelbomen.
Villa 1 is een van de kust bungalows. Het is zeer ruim, met een grote open, volledig uitgeruste keuken, een
woonkamer met banken, een salontafel en TV / DVD.
Er zijn 3 slaapkamers, waarvan één met een tweepersoonsbed en de andere twee elk twee eenpersoonsbedden.
Twee van de slaapkamers hebben een en-suite badkamer gekregen en er is nog een aparte badkamer. De
inrichting van de villa is heel duidelijk, maar van goede kwaliteit en alles wat nodig is voor een zorgeloze vakantie
wordt geleverd. Slaapkamer en woonkamer zijn voorzien van air conditioners, het gebruik is optioneel, tegen
betaling.
Buiten vindt u een grote, eigen zwembad van 8 x 4 m vindt, is er een groot zonneterras met ligstoelen, parasols
und buiten eethoek. Een BBQ wordt geleverd voor een leuke avond met buiten dineren tijdens het kijken naar de
prachtige zonsondergang op de zee.
Het strand bereikt u via een smal pad op ongeveer 150 meter langs het veld aan de voorkant. Het strand is
voornamelijk zandstrand met enkele kiezels en veilig voor kinderen. Langs de zee is er een mooi pad gaan naar
Latchi, waar u een groot aantal restaurants en cafés, wat meer keuze die u kunt vinden in Polis centrum van het

dorp, ongeveer 15 minuten lopen van de villa's kunt vinden.

Kaart
Adres: Πεζόδρομος, Polis Crysochous, Zypern
Postcode:
Latitude / Longitude: 35.041668631761326 / 32.415208242436165

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=35.041668631761326,32.415208242436165&zoom=16&markers=35.041668631761326

Further Airport

Larnaca

167 km

Nearest airport

Paphos

50 km

Nearest beach

100 Meter

Nearest restaurant

1 km

Accommodatie, faciliteiten en utilities
Vakantiehuis
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 3 ( 6 Slaapplaatsen )
Cot: 1, Double with en-suite: 1, Single with en-suite: 1, Twin: 1
Badkamers: 3
Baths: 3
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, direct aan zee
Zicht op
Garden, Sea
Binnenfaciliteiten
Dishwasher, DVD, fridge-freezer, Hob, Kettle, Microwave, Oven, Toaster, TV, wasmachine

Buitenfaciliteiten
Barbeque, Covered veranda, Garden, Lawn, Outdoor furniture, Private Pool, 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

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 10:00
Air conditioning: inbegrepen in de slaapkamers
in de woonkamer EUR 10 per dag en eenheid

