Ref: CM1728 VILLA CEYLON
TAMARIU
HUTG-051179-78

DESCRIPCIÓ
La Vila Ceylon es troba a Tamariu, a només 600 m de la seva bonica platja i dels restaurants a primera línia de mar a Tamariu. Villa
Ceylon és una casa elegant i moblada amb molt bon gust que combina un excel·lent confort i un disseny que ﬂueix harmoniosament entre
les dues plantes. Propietat molt àmplia i elegant, on a la planta principal accedim pel hall d'entrada que ens condueix a una sala d'estarmenjador de planta oberta (amb llar de foc, televisió i ventilador de sostre) amb portes corredisses que permeten que s'integri a la
perfecció amb un gran porxo, ideal per sopar a l'aire lliure o relaxar prenent un aperitiu. La cuina de grans dimensions i equipada amb
una gamma completa d'electrodomèstics moderns (forn, microones i rentavaixelles), continua amb l'estil elegant present a la propietat.
També en aquesta planta tenim la zona de safareig i una zona d'escriptori. A la planta inferior, hi trobem quatre atractives habitacions
totes elles amb accés a una àmplia terrassa coberta. Una habitació de matrimoni en suite amb el seu propi bany, dues habitacions de
matrimoni amb ventilador al sostre, un bany complet amb dutxa i una habitació individual també amb ventilador al sostre. Des de la
terrassa coberta podem accedir a una fabulosa piscina on poder refrescar-se i gaudir del sol de la Costa Brava, zona de sofàs tipus chillout on poder relaxar-se a la tarda, barbacoa i taula de ping-pong, ideal per gaudir de les seves vacances en família. Wi-FiCapacitat: 7
persones 100€ DE SUPLEMENT DE NETEJA PER ESTADES INFERIORS A UNA SETMANA. ESTADA MÍNIMA DE 3 NITS. AQUEST SUPLEMENT NO
ESTÀ INCLÒS EN EL PREU DEL LLOGUER.
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Dades generals
Tipus d'immoble: Casa aïllada / Villa
Distància de la platja: 600
Tipus de piscina: Privada

m2: 0
m2 parcel·la: 0
Any de construcció:
Vistes: Vista de camps

Característiques
Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 2
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 3
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 1
Sofàs llits: 0

Altres característiques
Terrassa

Jardí

Equipament
Calefacció
Tetera
Microones
Rentadora
Termo
TDT
Mobles jardí
Torradora

Armaris encastats
Rentavaixelles
Cafetera
Assecadora
Cobertura mòbil
Wiﬁ gratuït
Mobles de jardí o exterior
Batedora

Equipament de cuina
Forn
Nevera
Planxa
TV
Barbacoa portàtil
Tumbona
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Temporada

Preu

Temporada Mitja 2021
24/09/2021 - 24/09/2021

2.595,00 € / Setmana

Temporada Baixa 2021
25/09/2021 - 16/12/2021

1.230,00 € / Setmana

Nadal 2021
17/12/2021 - 31/12/2021

1.370,00 € / Setmana
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Estada mínima
3 Nits
3 Nits
3 Nits

