
Insc.  Registro Mercantil de Girona, Tomo 2809,  Hoja GI-51193, Folio 192, Insc.1ª, CIF B55097257

Ref: K31 VILLA MAJESTIC
LLORET DE MAR

HUTG-045488-90

BESCHRIJVING

Villa Majestic is een fantastische villa met 2 verdiepingen in de rustige urbanisatie van Riviera, op slechts 3,5 km van
het beroemde strand van Cala Canyelles.   Villa Majestic is een villa met een privézwembad, het heeft een ruime
buitentuin, een fantastisch uitzicht op de zee en een ontspanningsruimte met directe toegang vanuit de woonkamer.
  Het chalet bestaat uit twee verdiepingen met een interne trap.   Op de begane grond vinden we een kamer met een
tweepersoonsbed, een complete badkamer, woonkamer en eetkamer met toegang tot het terras en een volledig
uitgeruste keuken.   Bovenverdieping bestaat uit 1 suite met een tweepersoonsbed, 2 slaapkamers met elk twee
eenpersoonsbedden, een badkamer met douche en 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.   Villa Majestic heeft
een privézwembad van 32 m² dat zich aan de achterkant van het huis bevindt en toegankelijk is via een buitentrap.  
Het zwembad is uitgerust met ligstoelen, tafel en stoelen en ook een barbecue. Het is het meest bijzondere deel van
het huis met een fantastisch uitzicht op de zee en zeer goede privacy.   Een paar minuten met de auto heb je het
stadscentrum, restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden.     Lloret de Mar ligt ten zuiden van de Costa Brava, 60
km van Barcelona,  het gemeentelijk gebied is 47 km2, het heeft vijf hoofdstranden met in totaal 7 km kustlijn. De
EEG heeft haar stranden de Blauwe Vlag toegekend, de onderscheiding die een optimale staat garandeert, zowel wat
betreft de kwaliteit van water en zand als wat betreft voorzieningen.   Lloret wordt beschouwd als een van de steden
met de meeste sportfaciliteiten en met een commercieel, recreatief en gastronomisch aanbod dat, samen met de
hotelinfrastructuur en appartementen en huizen, op de eerste plaats staat in aantal, verscheidenheid en kwaliteit van
alle toeristische gebieden in het land. Barcelona (Luchthaven):120km Girona (Luchthaven): 35 km Villa Majestic is
zeer ruim opgezet en opent haar deuren voor families of vriendengroepen.
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Algemeen

Type van eigendom: Vrijstaand
huis / Villa

m2: 320

m2 perceel: 1100 Afstand naar de zee: 4KM
Bouwjaar: Type zwembad: Prive
Uitzicht:

Karakteristieken

Aantal slaapkamers: 5 Toiletten: 0 Badkamer met ligbad: 1
Badkamer met douche: 2 Tweepersoons bedden: 3 Eenpersoons bedden: 4
Stapelbedden: 0 Kinderbed: 0 Slaapbank: 0
Keuken type:

Andere karakteristieken

Balcon Terras Overdekt terras
Tuin Parking Garage

Uitrusting

Verwarming Inbouw kasten Keuken uitrusting
Theepot Afwasmachine Oven
Micro-wave Koffie machine Ijskast
Wasmachine Strijkijzer Boiler
TV TDT Internet
WIFI Barbecue Terras meubelen
Tuinmeubelen Ligstoel Mixer
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Seizoen Prijs Minimum verblijf

Baja
25/05/2023 - 31/05/2023
16/09/2023 - 30/09/2023
01/10/2023 - 31/12/2023

152,00 € / Dag 3 Nachten
4 Nachten
3 Nachten

Media
01/06/2023 - 02/06/2023
03/06/2023 - 22/06/2023

291,00 € / Dag 3 Nachten
4 Nachten

Alta
08/07/2023 - 26/08/2023 450,00 € / Dag 7 Nachten

23/06/2023 - 07/07/2023
27/08/2023 - 15/09/2023

367,00 € / Dag 4 Nachten
4 Nachten


