Hacienda El Mirador Bungalow 1
Samenvatting
Bungalows Hacienda El Mirador, 3 bungalows para 2-3 plazas a las afueras de la localidad de El Gastor, aire
acondicionado, piscina, TV, cocina y.

Beschrijving
Bungalows Hacienda El Mirador, 3 bungalows para 2-3 plazas a las afueras de la localidad de El Gastor, aire
acondicionado, piscina, TV, cocina y salon con chimenea.
Hacienda El Mirador se ubica en una zona alta con una vista panorámica espectacular al embalse de Zahara-El
Gastor y al parque natural Sierra de Grazalema, perfecto para desconectar.
Puedes observar desde el mirador la Sierra de Grazalema de fondo, contemplar las estrellas sin contaminación
lumínica alguna y observar los buitres, que sobrevuelan la zona todos los días.
Son 3 Bungalows independientes para disfrutar en pareja, disponen de habitación de matrimonio, salón-cocina
y cuarto de baño con bañera, también se pueden alojar 1 ó 2 personas más en una cama supletoria (sofá-cama
doble o simple dependiendo del bungalow).
Todas las casas están equipadas con frigorífico, microondas, chimenea, tv y aire acondicionado, así como todos
los enseres necesarios para vuestra estancia.
ESPACIOS COMUNES
La finca abarca 3.000 m² con piscina común para los 3 bungalows, aparcamiento dentro del recinto, jardín con
muchos rincones, variedad de plantas, mesas para comer, parque infantil y barbacoa común.
MASCOTAS
Las mascotas son admitidas, así que si viajas con tu mascota puedes alojar a tu mascota previa comunicación
tan sólo con un coste adicional de 20€ para la limpieza extra por toda la duración de la estancia y el
cumplimiento de unas normas básicas para que todos los huéspedes se sientan cómodos.
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Accommodatie, faciliteiten en utilities
Bungalow
Verzorging:
Zelf maaltijden bereiden
Slaapkamers: 1 ( 4 Slaapplaatsen )
Camas de 135cm: 1, Camas supletorias: 2, Con baño privado: 1
Badkamers: 1
Con Bañera: 1, Con Lavabo: 1
Geschikt
Langetermijnverhuur: Nee
Huisdieren: Sommige huisdieren, graag vooraf overleg
Rokers: Ja, rokers zijn Welkom
Kinderen: Ja,zeer geschikt voor kinderen
Rolstoel vriendelijk: Nee
Senioren of mindervaliden: Niet geschikt
Vakantiesoort
Avistamiento de aves, Escapadas para 2, Vacaciones baratas, Vacaciones de relax, Vacaciones en familia,
Vacaciones en Montaña, Vacaciones romanticas, Vistas Panoramicas
Zicht op
Cerca de rio, Con Vistas, Montaña, Route van de witte dorpen, Sierra de Cádiz, Sierra de Grazalema
Buitenfaciliteiten
Area de barbacoa, Césped, Jardin, Piscina compartida
Service
Electricidad incluida, Gas incluido, Ropa de cama incluida, Toallas incluidas

Activiteiten
Lokale activiteiten:
Pasear, Senderismo

Prijzen
-

Prijs per nacht
Week

Weekend

Prijs samenvatting €70 - €75

Wekelijks Maandelijks Minimumverblijf Wissel
€525

-

Geen prijs beschikbaar

2 Nacht(en)

-

Add-ons
Addon type Prijs Belast type
Llevo mascota Optioneel

€10

Eenmalig

Voorwaarden
Check in: 14:00, 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.

