Villa La Colina
Samenvatting
Casa La Colina, ubicada en la falda oeste de la localidad serrana de El Gastor, justo en la zona denominada La
Quintica, parcela situada en una colina con un...

Beschrijving
Casa La Colina de nueva construcción (2013), ubicada en la falda oeste de la localidad de El Gastor, justo en la
zona denominada La Quintica, parcela situada en una colina de 8900 m2 de terreno, 95m2 de construcción con
3 habitaciones, 1 baño, salón-cocina-comedor con aire acondicionado y calefacción, porche delantero, piscina
privada y barbacoa.
Por su ubicación tiene vistas panorámicas al pueblo y a la sierra de lijar a mano izquierda.
El precio que aparece en la tarifa de precios es para 2 personas, a eso hay que sumarle 10€ por persona y
noche hasta las 6 plazas.
Si buscas tranquilidad, en esta casa acertarás.

Kaart
Adres: CA-0419, 11687 El Gastor, Cádiz, España
Postcode: 11687
Latitude / Longitude: 36.866798328841014 / -5.338471957794127
Image not found or type unknown
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Accommodatie, faciliteiten en utilities
4 Sterren Villa
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 3 ( 6 Slaapplaatsen )
Cuna: 1, Doble (Cama matrimonio): 3
Badkamers: 1
Con Ducha: 1, Con Lavabo: 1
Geschikt
Langetermijnverhuur: Nee
Huisdieren: Ja, huisdieren zijn welkom
Rokers: Ja, rokers zijn Welkom
Kinderen: Ja (Kinderen vanaf 5 Jaar)
Rolstoel vriendelijk: Ja
Senioren of mindervaliden: Ja
Vakantiesoort
Avistamiento de aves, Vacaciones de relax, Vacaciones en familia, Vacaciones en Montaña, Vistas Panoramicas

Zicht op
Montaña
Algemene faciliteiten
Desinfectante de manos, Extintor
Binnenfaciliteiten
Bolsas basura, Cacerolas, Cafetera italiana, Sartenes, Toallas lavabo, Ventanas Climalit
Buitenfaciliteiten
Area de barbacoa, Cancela, Césped, Jardin, Patio, Privé zwembad, Porche
Service
Electricidad incluida, Gas incluido, Leña incluida, Limpieza final incluida, Ropa de cama incluida, Toallas
incluidas

Activiteiten
Lokale activiteiten:
Ciclismo, Pasear, Paseos a caballo, Pesca, Senderismo

Prijzen
Prijs samenvatting
2023-01-02 - 2023-1220 Tarifa Base

Prijs per nacht

Wekelijks

Maandelijks

Minimumverblijf

Wissel

€135 - €150

-

-

2 Nacht(en)

-

€135

-

-

2 Nacht(en)

-

Week

Weekend

-

Prijs voor: 4 Personen, Extra persoon prijs: € 10 /Persoon /Nacht
2023-02-24 - 2023-0228 Puente de

€150

-

-

-

3 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

4 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

7 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

7 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

7 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

7 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

3 Nacht(en)

-

Andalucia
2023-04-02 - 2023-0409 Semana Santa
2023-06-16 - 2023-0630 2ª Quincena Junio
2023-07-01 - 2023-0731 Julio
2023-08-01 - 2023-0831 Agosto
2023-09-01 - 2023-0915 1ª Quincena
Septiembre
2023-10-12 - 2023-1015 Puente del Pilar

-

Prijs per nacht

Wekelijks

Maandelijks

Minimumverblijf

Wissel

-

-

-

3 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

4 Nacht(en)

-

€150

-

-

-

3 Nacht(en)

-

€135

-

-

-

2 Nacht(en)

-

Week

Weekend

€150

2023-11-01 - 2023-1104 Puente de Todos
los Santos
2023-12-06 - 2023-1210 Puente de la
Constitucion
2023-12-22 - 2023-1231 Navidad y
Nochevieja
2024-01-01 - 2024-0131 Enero

Prijs voor: 4 Personen, Extra persoon prijs: € 10 /Persoon /Nacht

Voorwaarden
Check in: 16:00, Check out: 12:00
Het bedrag dat aan de klant wordt terugbetaald, is afhankelijk van de volgende omstandigheden:
100% van de reserveringskosten minus de managementfee (10 €) Bij annulering met + 60 dagen vóór de
aankomstdatum.
Bij annulering binnen de 59 dagen voorafgaand aan aankomst in het huis, zal het betaalde bedrag niet worden
terugbetaald en zal het worden betaald aan de eigenaar.
Algemene voorwaarden
Geen enkel excuus of persoonlijke omstandigheid zal in aanmerking worden genomen, zelfs als dit
gerechtvaardigd is.
Opmerking: Op dezelfde manier, zodat zowel de annulering als de teruggave (indien van toepassing) volledig
effectief zijn, is het verplicht om een e-mail te sturen naar reserveringen (at) turismodecalidad.com, met de
gegevens van de persoon die de reservering heeft gemaakt: naam en achternaam, telefoonnummer en ID,
schrijf in het lichaam van het bericht de reden voor de annulering op, zonder deze e-mail kunt u niets claimen
(begrijp dat dit wordt gedaan om dubbele reserveringen te voorkomen).
Er zal geen terugbetaling mogelijk zijn van enig bedrag dat is geleverd nadat het in de accommodatie is
ondergebracht. Als u er in zit, heeft u besloten om zonder de geldige reden of met ernstig probleem in de
accommodatie te vertrekken vóór de gecontracteerde vertrekdatum.

