
      

-Appartement en zijn ligging--------------
Het appartement ligt in Orihuela Costa, het 
meest zuidelijke deel van de Costa Blanca 
nabij de stad Torrevieja. De kustlijn wordt 
gekenmerkt door zijn prachtige hagelwitte en 
met `Bleu Flag` bekroonde stranden en kleine 
beschutte baaien, waar u heerlijk een lange 
strandwandeling kunt maken. Het 
dichtstbijzijnde strand ligt slechts op 900 
meter van de woning. Het appartement is 
comfortabel en luxe ingericht en is vanwege 
de ligging vlakbij zee en op loopafstand van 
enkele prominente golfbanen, uitermate 
geschikt voor de professionele golfer, evenals 
gezinnen met kinderen, op zoek zijn naar 
comfort en allerhande faciliteiten op loop en 
rijafstand. Vanaf het balkon heeft men zicht 
op de tuin en het gemeenschappelijke 
zwembad die voor het appartement ligt. De 
tuin is beschikbaar voor gebruik en geeft 
voldoende ruimte om heerlijk te zonnebaden

-Interieur- Het appartement is geschikt voor 
maximaal 5 personen, De keuken is volledig 
ingericht en is voorzien van alle gemakken. In 
de aangrenzende bijkeuken staat een 
wasmachine met centrifuge en 
droogmogelijkheid. Het appartement heeft een 
badkamer die volledig uitgerust is met een 
ligbad, douche, toilet, badmeubel en een 
opbergkast. Er zijn 2 slaapkamers waarvan 1 
met een tweepersoonsbed en de ander met 3 
eenpersoons bedden. Beide slaapkamers zijn 
voorzien van inbouwkasten met een 
safekluisje voor het opbergen van u 
waardevolle papieren e.d. De woonkamer is 
voorzien van satelliet TV, een surround 
systeem met CD en DVD speler en voor de 
kinderen een Play-Station. Het appartement is 
ook voorzien van een ADSL –aansluiting en de 
hardware om eindeloos te kunnen 
internetten.

Het gemeubileerde balkon met prachtig 
zeezicht geeft een oase van rust. Het 
dakterras is ingericht met een buitendouche, 
heeft een zitmogelijkheid onder een pergola 
en geeft een prachtig uitzicht. Het 
appartement is voorzien van airconditioning, 
zowel warm als koud, een anti-inbraak alarm 
met een S.O.S. meldsysteem bij calamiteiten 
en is aangesloten op de meldkamer. Ook is 
het uitgerust met rolluiken die kunnen 
zorgdragen voor een goede nachtrust.
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Algemene gegevens Appartement, aanwezig…………………………………………………………………….
-Algemeen: Airconditioning, Bad, bed en keukenlinnen, Informatiegids, ADSL 
toegang tot Internet, Voltage 220V en voldoende mogelijkheid tot parkeren.
-Buitenshuis: Barbecue/ -gas, Parasols, Gemeubileerd balkon, Ingericht 
dakterras met Pergola, Kinderbadje, Gemeenschappelijk zwembad en tuin.
-Elektrische apparaten: Broodrooster, waterkoker, Koelkast met vriezer, Magnetron, 
Gasfornuis, inductie en oven, Koffiezetapparaat, Strijkijzer en Strijkplank, Servies en 
klein –Keukenmaterialen, Wasmachine met centrifuge, Droogrek, Föhn, LCD TV, 
CD/DVD speler met surround systeem en een Multimedia Computer.

-Omgeving: Bar, Bioscoop, Fietsroute, Fietsverhuur. Golfsport, Manege, 
Uitgaansleven, Natuurgebieden, Musea, Openbaar zwembad, Park, Waterpark, 
Speeltuin, Stad, Zee en strand, Tennisbaan, Wandelsport mogelijkheden. Winkels en 
Openbaar Vervoer.

-Belangrijke informatie over uw vakantiewoning-
Sleuteloverdracht-
Voor de sleutel wordt u gevraagd 2 dagen voor vertrek contact op te nemen met de 
beheerder van de woning om de overdracht te regelen. Deze wordt na de boeking is 
voltrokken bij u bekend gemaakt.……………………………………………………..………………………………

-Aankomst en vertrektijden-………………………………………………………………………………………………. 
De woning wordt verhuurd per week, van zaterdag tot zaterdag. U kunt uw 
vakantiewoning op de 1e verblijfsdag betrekken tussen  17.00 en 20.00 uur.  Op de dag 
van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 10.00 uur. In overleg met de 
beheerder zijn andere tijden mogelijk. Buiten de maanden juli en augustus kunt u ook 
op andere dagen aankomen, met uitzondering van zon- en/of feestdagen en met een 
minimaal verblijf van 4 dagen.………………………………………………………………………………………….

-Eindschoonmaak-
U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van de woning te verzorgen en de woning 
bezemschoon op te leveren. Na afloop van uw verblijf wordt de woning schoongemaakt 
door een professioneel schoonmaakbedrijf. 
De kosten hiervan staan in de website’s -woningomschrijving- / prijslijst 
vermeld.……………………….

-Linnengoed-
Linnengoed (lakens, kussenslopen, handdoeken) is bij de woning aanwezig en vrij van 
gebruik. Bad-/strandlakens moet u altijd zelf meenemen. 
Dat geld ook voor linnengoed voor kinderbedjes.

-Waarborgsom-
Bij sleuteloverdracht dient men een borgsom te voldoen aan de beheerder. De borgsom 
zal in zijn geheel worden terugbetaald aan het einde van uw verblijf, mits er geen
gebreken zijn aan de woning veroorzaakt. De hoogte van de borg  staat vermeld in de 
prijslijst van de website.

Laagseizoen
Periode November t/m April
225.00
Middenseizoen
Periode Mei t/m Oktober
325.00
Hoogseizoen
Periode Juli t/m Augustus
395.00


