Puerto Banús

Het appartement is gelegen in het hartje van de Costa del
Golf.
Op een paar kilometers vindt U de meest prestigieuze
golfbanen ter wereld en het hoofdkwartier van de Ryder
Cup en Volvo Masters.
De ideale keuze voor de golf fanaten !!!!
Enkele van de vele bezienswaardigheden :

Welkom in Manilva = Punta Paloma
Overwinteren is perfect mogelijk want in Andalusië is er
320 dagen per jaar zon. Tevens beschikt het complex over
een verwarmd binnenzwembad !!!
Puerto de la Duquesa

Vraag de speciale prijzen aan om te overwinteren in Punta
Paloma.

Prijzen zijn op aanvraag.

Sotogrande

Voor verdere informatie, prijsaanvraag, enz..
kunt U ons mailen :

Te huur nieuwbouw luxe appartement voor
maximum 4 personen

Het luxueus laag- en nieuwbouw appartement, gelegen op
een helling, voor maximum 4 personen, ligt tussen La
Duquesa en Sotogrande, op slechts enkele kilometers van
de bekende golfbanen, polovelden, witte zandstranden en
de meest prestigieuze jachthaven van de Costa del sol.
Het heeft gedeeltelijk zeezicht (950 meter van het strand)
en kijkt uit op het grote strakke zwembad. Ideaal om uw
allerkleinsten in het oog te houden.

info@sauna-oase.be
Tevens is het complex ommuurd en bewaakt.

of telefonisch contact opnemen 0473/63.42.40
(Yves Algoet-Els Feys)
U boekt rechtstreeks met de eigenaars.
Estepona

Het appartement is warm aangekleed en beschikt over alle
moderne comfort en luxe. U voelt er zich onmiddellijk thuis.

Wifi is ook aanwezig en enkele gezelschapsspelletjes
liggen voor U ter beschikking.
Hoofdzakelijk zal U zich meer buiten vertoeven op het
terras in de lounge of aan de tafel.
Het nieuwbouw appartement beschikt over een lift die U
rechtstreeks brengt naar de garage of gelijkvloers.
Garageplaats nr 25 is voor U ter beschikking.
Buiten bevindt er een groot strak zwembad met extra
toiletten en douches en een verwarmd binnenzwembad.

Beschrijving :
U komt binnen in het appartement en U hebt onmiddellijke
toegang tot de ruime living. De afzonderlijke ingerichte
keuken ligt naast de living. De keuken en living kijken met
grote glaspartijen uit op het gezellige houten terras die op
zijn beurt uitkijkt op het zwembad.
Het appartement bevat 2 slaapkamers voor elk 2 personen
met elk zijn ingebouwde kast. Elke slaapkamer is voorzien
van rolluiken en alu voorzetluiken.

Het volledige appartement is voorzien van ingebouwde
airco voor warme en koude lucht.
De afzonderlijke keuken met afzonderlijke berging
(wasmachine + wasbak + poetsgerief) is uitgerust met een
ceramische
kookplaat,
oven,
ijskast,
diepvriezer,
microgolfoven, tooster, koffiezetmachine, waterkoker,
mixer, blender, stofzuiger, strijkijzer, …
In onze zonnige living met zijn prachtige natuursteen
(tevens overal aanwezig in het appartement) kunt U
gezellig tafelen of relaxt tv flatscreen of dvd bekijken (zelf
meebrengen).

De ene slaapkamer is een suite met led tv en daarbij hoort
de badkamer met een inloopdouche en een jacuzzi. De
de
2 slaapkamer heeft een afzonderlijke badkamer met
ligbad en douche.

