Zeekant Villa Susanna in Ayia Thekla, Cyprus
Samenvatting
fantastische villa met 3 slaapkamers direct aan de kust in Ayia Thekla op slechts een paar minuten rijden van Ayia
Napa

Beschrijving
Er is nauwelijks een beter uitzicht op zee te vinden dan in de villa Susanna in Ayia Thekla! De villa is prachtig
gelegen aan de kust en biedt de meest prachtig panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee.
De villa is zeer modern en stijlvol ingericht. Er is een woonkamer met een kleurrijke sofa en een aantal
comfortabele fauteuils, een salontafel, satelliet-tv (beperkte kanalen), DVD en Wifi internet. Brede openslaande
deuren toestaan dat een uitzicht over het zwembad naar de zee. De open keuken is modern en volledig uitgerust
en heeft een lekker ontbijt bar. Er zijn 3 slaapkamers, een van hen met een tweepersoonsbed en de andere twee
met twee eenpersoonsbedden. Verder is er een badkamer en-suite en een aparte familie badkamer. De villa is
volledig uitgerust met airconditioning wat is inbegrepen in de prijs.
Openslaande deuren openen naar het zwembad, is er een kleine overdekte veranda met een comfortabele buiten
zitten, een andere eettafel met stoelen en een eigen zwembad met ligstoelen en parasols.
De kust in de voorkant van de villa is rotsachtig met enkele mooie baaien, het strand van Ayia Thekla is ongeveer
10 minuten lopen langs een kustpad. Ayia Napa met een grote selectie van winkels, restaurants en cafés ligt op
slechts 5 minuten rijden afstand.

Kaart
Adres: E300, Sotira, Zypern
Postcode:

Latitude / Longitude: 34.97682162635652 / 33.91842809954528

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=34.97682162635652,33.91842809954528&zoom=17&markers=34.97682162635652,33

Further Airport

Paphos

170 km

Nearest airport

Larnaca

50 km

Nearest beach

100 Meter

Accommodatie, faciliteiten en utilities
Vakantiehuis
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 3 ( 6 Slaapplaatsen )
Double with en-suite: 1, Twin: 2
Badkamers: 2
Baths: 1, guest cloakroom: 1, Jacuzzi / Hot tub: 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
Beach, Sea
Algemene faciliteiten
Balcony, Satellite (limited channels)
Binnenfaciliteiten
Dishwasher, DVD, fridge-freezer, Hob, Kettle, Microwave, Oven, Toaster, wasmachine
Buitenfaciliteiten
Barbeque, Covered veranda, Outdoor furniture, Outside shower, 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

Prijzen
Prijs per nacht

Prijs samenvatting

Week Weekend

Wekelijks Maandelijks Minimumverblijf Wissel

€150 - €330

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Nov-2022 - 31-Mrt-2023

€150

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Apr-2023 - 30-Apr-2023

€165

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Mei-2023 - 31-Mei-2023

€195

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Jun-2023 - 30-Jun-2023

€250

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Jul-2023 - 31-Jul-2023

€270

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Aug-2023 - 31-Aug-2023

€330

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Sep-2023 - 30-Sep-2023

€255

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Okt-2023 - 31-Okt-2023

€205

-

-

-

7 Nacht(en)

-

01-Nov-2023 - 31-Mrt-2024

€160

-

-

-

7 Nacht(en)

-

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 10:00

