
Ref: 77233 Amfora 70
SANT PERE PESCADOR

HUTG-000996-34

DESCRIPCIÓ

Casa molt ben situada a 1a línia de la platja de l'Àmfora de Sant Pere Pescador.Zona a on podrà fer passejades a la
vora del mar, nadar amb la posta del sol,  . . . Gran terreny tancat amb gespa artificial, zona barbacoa, porxo de 36
m² (costat platja), piscina.A la planta baixa: Cuina independent de 20 m2 amb molta lluminositat, menjador-sala
d'estar de 75 m² amb accés al porxo i a la piscina, 1 bany amb dutxa, dormitori de 2 llits x 90 amb accés a piscina.1a
planta: 1 dormitori amb 2 llits x 90 + bany amb dutxa, 1 dormitori amb 1 llit x 1,60 + bany amb dutxa compartit amb
un altre dormitori de 2 llits x 90.Dos dels dormitoris accedeixen a una terrassa de 12 m² de la que gaudiran de la
vista al mar.Aire condicionat per conductes, WI-FIIdeal per a famílies que volen gaudir de la tranquil·litat, de l'espai
exterior,  de les gandules per prendre el  sol,  de la barbacoa, del gran terreny tancat que aquesta casa els hi
ofereix.No s'accepten animals.



Dades generals

Tipus d'immoble: Casa / Xalet m2: 280
m2 parcel·la: 555 Distància de la platja: 50m
Any de construcció: Tipus de piscina: Privada
Vistes: Vista al mar

Característiques

Nombre d'habitacions: 4 Lavabos: 0 Banys amb banyera: 0
Banys amb dutxa: 3 Llits de matrimoni: 2 Llits individuals: 4
Llits amb lliteres: 0 Bressols: 0 Sofàs llits: 0
Tipus de cuina: Cuina independent

Altres característiques

Terrassa Porxo Jardí
Aparcament Garatge

Equipament

Calefacció Aire condicionat Armaris encastats
Equipament de cuina Rentavaixelles Forn
Microones Cafetera Nevera
Rentadora Planxa Cobertura mòbil
TV TV Satèl·lit Internet
Wifi gratuït Barbacoa Mobles de jardí o exterior
Tumbona Torradora





Temporada Preu Estada mínima

25/05/2023 - 16/06/2023 370,00 € / Dia 7 Nits

17/06/2023 - 21/07/2023 410,00 € / Dia 7 Nits

22/07/2023 - 25/08/2023 490,00 € / Dia 7 Nits

26/08/2023 - 16/09/2023 410,00 € / Dia 7 Nits

17/09/2023 - 27/10/2023 370,00 € / Dia 7 Nits

28/10/2023 - 22/12/2023 320,00 € / Dia 7 Nits

23/12/2023 - 30/12/2023 410,00 € / Dia 7 Nits


