
Jávea/Xàbia
Aanbod 1 voor mevrouw Reizen

Land Spanje

Regio Costa Blanca

Plaats Jávea/Xàbia

Naam van de 
woning

Kelly

Snelzoek code ES9710.2018.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 6

Kamers 4

Slaapkamers 3

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Gezellige, comfortabele villa "Kelly". In de wijk 
Adsubia, rustige, zonnige ligging, 3 km van zee, 3 
km van het strand, aan een doodlopende weg. 
Planten en bomen. Voor alleengebruik: 
openluchtzwembad (10 x 5 m, 110 - 210 cm 
diepte, 01.01.-31.12.) met trap. Buitendouche, 
tuinmeubelen, barbecue, parkeerplaats op het 
terrein. Winkel 1 km, supermarkt 1.5 km, 
restaurant 1 km, café 1 km, zandstrand "El 
Arenal Javea" 3 km. Surfschool 3 km, zeilschool 
3 km, tennis 3 km. Let op: auto noodzakelijk. 
Geschikt voor families. Groepen jongeren 
uitsluitend op aanvraag.

Interieurbeschrijving
"Villa Kelly", villa 4-kamers 180 m². 
Comfortabel en gezellig ingericht: woon-
/eetkamer met Sat-TV, Digitale TV en air-
conditioning. Uitgang naar de loggia. 1 kamer 
met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 200 cm), 
bad/bidet/WC, air-conditioning, ventilator en 
heteluchtverwarming. 1 kamer met 1 2-pers 
bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning, 
ventilator en heteluchtverwarming. 1 kamer 
met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), air-
conditioning, ventilator en 
heteluchtverwarming. Keuken (4-pits 
kookplaat, oven, afwasmachine, broodrooster, 
waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische 

koffiemachine). Bad/bidet/WC. Groot terras. 
Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen (4). Zeer 
mooi uitzicht op het dal. Ter beschikking: 
wasmachine, strijkijzer, klamboe, kinderstoel, 
kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), 
gratis). Parkeerplaats. Let op: TV alleen ES, DE. 
R000000001

De plaats
Jávea/Xàbia / Costa Blanca Bekende, plaats met 
38.000 inwoners, in het oosten van de streek, 
gunstig gelegen, 110 km ten zuiden van Valencia, 
90 km ten noordoosten van Alicante. In de 
plaats: winkelcentrum, supermarkt, 
levensmiddelenwinkels, restaurant, bar, disco, 
avond amusement. Dankzij het milde klimaat en 
de unieke ligging is Javea ook geschikt voor 
wintervakanties. Iedere middag is er een 
visveiling in de haven, overdekte markt. Typische 
feesten: San Juan in juni en "Moros y Cristianos" 
in juli. De woningen zijn vaak gelegen in de 
heuvels op 5 - 15 km van het centrum. Een auto 
is dus noodzakelijk. In warme, droge periodes 
kan water worden gerantsoeneerd en op 
gemeentelijk bevel kan het gebruik van 
barbecues worden verboden om brand te 
voorkomen.
Zandstrand. Baai. Openluchtzwembad. 
Jachthaven. Duiken, zeilen, surfen. Tennis, 
golfterrein (9 holes). Midgetgolf. Paardrijden. 
Vissen. Recreatiepark "Terra Mítica (Benidorm)" 
50 km.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.094,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Parkeerplaats

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Energiekosten

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom per creditcard Visa / Mastercard
EUR 400,00

Ter plaatse te betalen vast bedrag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/ES9710.2018.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Altea
Aanbod 2 voor mevrouw Reizen

Land Spanje

Regio Costa Blanca

Plaats Altea

Naam van de 
woning

Moerman

Snelzoek code ES9740.623.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 6

Kamers 4

Slaapkamers 3

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Mooi villa "Moerman", van 2 verdiepingen. 7 km 
van het centrum van Altea, geïsoleerde, rustige, 
verhoogde ligging villa wijk, 5 km van zee, 5 km 
van het strand. Voor alleengebruik: terrein 1.167 
m² (omheind), openluchtzwembad (8 x 5 m, 
01.01.-31.12.). Buitendouche, terras, barbecue, 
parkeerplaats bij het huis. 
Levensmiddelenwinkel 2 km, supermarkt 2 km, 
restaurant 2 km, stenenstrand "Playa LOlla" 5 
km. Jachthaven 8 km, jachthaven 8 km, 
golfterrein 2 km. Attracties in de buurt: 
Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra 
Natura, Benidorm Palace (Benidorm), Les Fonts 
de l'Algar, Castillo de Guadalest.

Interieurbeschrijving
"Moerman", villa 4-kamers 250 m² op 2 
verdiepingen. Ruim, comfortabel en mooi 
ingericht: open woon-/eetkamer met Sat-TV, 
Digitale TV, air-conditioning en 
heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 
kamer met 1 2-pers bed (1 x 150 cm, lengte 200 
cm), douche/WC, air-conditioning en 
heteluchtverwarming. 1 kamer met 2 bedden 
(90 cm, lengte 200 cm), douche/WC, air-
conditioning en heteluchtverwarming. Open 
keuken (oven, afwasmachine, 4 
inductiekookplaten, broodrooster, waterkoker, 
magnetron, elektrische koffiemachine). Aparte 
WC. Souterrain: (buitentrap) woon-/eetkamer 
met air-conditioning en heteluchtverwarming. 
Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers 
bed (1 x 150 cm, lengte 200 cm), douche/WC, 
air-conditioning en heteluchtverwarming. 
Uitgang naar het terras, naar het zwembad. 

Terras. Barbecue. Mooi uitzicht op zee en het 
dorp. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, 
kinderstoel, kinderbed tot 2 jaar, haardroger. 
Geen interne verbinding tussen de etages. 
R000000001

De plaats
Altea / Costa Blanca Gezellige, historische, 
schilderachtige, plaats met 24.300 inwoners, in 
het oosten van de streek, direct aan zee, gunstig 
gelegen met mooi uitzicht, 50 km ten 
noordoosten van Alicante, 125 km ten zuiden 
van Valencia. In de plaats: supermarkt, 
levensmiddelenwinkels, levensmiddelenzaak, 
bakkerij, boetiek, postkantoor, bank, restaurant, 
bar, concerten, avond amusement, museum, 
bezienswaardigheden. Fitnesscentrum, sauna. 
Bovendien: apotheek, dokter. Overige 
mogelijkheden voor inkopen en amusement op 
10 - 15 km. Culturele evenementen Fiestas de 
Moros y Cristianos Septiembre, Fuegos 
Artificiales Nocturnos L'Olla. Bodega. Cata de 
Vinos Alfaz del Pi. Verkeersverbinding: snelweg 
AP7 ALICANTE - VALENCIA, afrit 64 "ALTEA / 
CALPE". Verder rijden straat nr. N332. Station 
ter plaatse. Busverbinding. Mooie, pittoreske 
oude stadskern met winkeltjes. Mooie 
strandboulevard. Vele internationale artiesten 
hebben zich gevestigd in Altea en geven de 
plaats een boheems karakter. Markt op dinsdag. 
Een auto is aan te raden. Mogelijkheid om 
internet te huren (usb-stick) 39,95 euro/week, 
vooraf reserveren.
Strand. Jachthaven. Duiken, zeilen, surfen, 
zeilschool, waterski, kanovaren, roeien. Tennis, 
golfterrein (18 holes) in CLUB DE GOLF DON 
CAYO. Paardrijden. Parapenten. Wandelpaden, 
klimmen. Verhuur van fietsen. Recreatiepark 
"Terra Mítica (Benidorm)" 10 km.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.678,00

In huurprijs opgenomen

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Energiekosten

Kinderstoel

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom per creditcard Visa / Mastercard
EUR 400,00

Ter plaatse te betalen vast bedrag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/ES9740.623.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Empuriabrava
Aanbod 3 voor mevrouw Reizen

Land Spanje

Regio Costa Brava

Plaats Empuriabrava

Naam van de 
woning

SUNVILLE

Snelzoek code ES9420.398.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 2 Sterren

Aantal personen 10

Kamers 6

Slaapkamers 5

Kinderbed nee

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Casa al canal: Groot, gezellige, comfortabele 
villa "SUNVILLE", van 2 verdiepingen. In de wijk 
Empuries C, 2 km van het centrum van 
Empuriabrava, rustige, zonnige ligging villa wijk, 
gebied met weinig verkeer, 2 km van zee, direct 
aan het kanaal, aan een doodlopende weg. Voor 
alleengebruik: tuin (omheind) met planten en 
bomen, openluchtzwembad hoekig (10 x 5 m, 
180 cm diepte, 04.04.-30.10.) met trap. Prieel, 
terras, tuinmeubelen, barbecue, parkeerplaats 
op het terrein. Winkel, supermarkt, 
winkelcentrum 150 m, restaurant, bar, café 100 
m, bushalte 300 m, station 15 km, zandstrand 
"Empuriabrava" 2 km, duikschool 800 m, meer 
(zwemmen) "300". Jachthaven 2 km, golfterrein 
(18 holes) 12 km, surfschool 2 km, zeilschool 2 
km, tennis 2 km, midgetgolf, wandelroutes 500 
m vanaf het huis, fietspad 200 m. Attracties in 
de buurt: Parque acuático Roses 6 km, Centro 
Aeródromo y túnel del viento 2 km, Castillo de 
Perelada 12 km, Museo Dalí de Figueres 15 km, 
Ruïnas de St.Martí de Empúries 21 km, 
Monasterio de Sant Pere de Rodes 23 km. Let 
op: groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. 
Privé aanlegsteiger voor een boot, op aanvraag.

Interieurbeschrijving
Villa 6-kamers 135 m² op 2 verdiepingen. 
Eenvoudig ingericht: woonkamer met Sat-TV. 
Uitgang naar het terras, op het zuiden en op het 
oosten. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 
190 cm). 1 kamer met 1 2-pers bed (135 cm, 
lengte 190 cm). 1 kamer met 1 2-pers bed (135 
cm, lengte 190 cm) met 1 x 2 stapelbedden (90 
cm, lengte 190 cm), douche/WC. Open keuken 
(oven, afwasmachine, 3 keramische glas 
kookplaten, magnetron, diepvriezer, elektrische 
koffiemachine). Bad/WC. Bovenverdieping: 1 
kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 
cm), bad/WC. Uitgang naar het terras, op het 

oosten en op het zuiden. Groot terras, op het 
oosten gelegen en op het zuiden gelegen, prieel. 
Terrasmeubelen, ligstoelen, loggia. Mooi 
uitzicht op het kanaal. Ter beschikking: 
wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats bij het 
huis bij het huis. Let op: privé aanlegsteiger 
voor een boot (extra). Maximaal 1 huisdier/hond 
toegestaan. TV alleen FR. HUTG021344

De plaats
Empuriabrava / Costa Brava Bekend, 
vakantieoord, in het noordoosten van de streek, 
direct aan zee, in levendige omgeving, gunstig 
gelegen, 15 km ten noordoosten van Figueres, 
150 km ten noordoosten van Barcelona, 35 km 
van Frontera Francesa. In de plaats: supermarkt, 
levensmiddelenwinkels, slagerij, bakkerij, 
boetiek, postkantoor, bank, restaurant, bar, 
disco, avond amusement. Bovendien: apotheek, 
dokter. Betoverende kustplaats met meer dan 
30 km aan bevaarbare kanalen van zeewater en 
twee goudgele zandstranden. De kanalen, die 
buitengewoon mooi zijn, maken het mogelijk om 
rechtstreeks per boot de huizen aan de oevers te 
bereiken. Er zijn talrijke watersporten mogelijk, 
het belangrijkste Europese parachute-
sportcentrum, een manege en een tennisbaan. 
Het waterpark "Aqua Brava" met de grootste 
golfslagbad van Europa en het natuurpark 
"Aiguamolis" met verschillende vogelsoorten 
liggen vlakbij.
Zandstrand, 2 km lengte, tot 200 m breed. 
Jachthaven. Duiken, zeilen, surfen, zeilschool. 
Tennis, golfterrein. Midgetgolf. Paardrijden. 
Vissen. Fietspaden, verhuur van mountainbikes.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 2.339,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Huisdier

Kinderstoel

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom per creditcard Visa / Mastercard
EUR 400,00

Ter plaatse te betalen vast bedrag

Toeristenbelasting voor babies (0-2)EUR 0,00
Ter plaatse te betalen per persoon per dag

Toeristenbelasting voor kinderen EUR 0,00
Ter plaatse te betalen per persoon per dag

Toeristenbelasting wordt ter plaatse 
afgedragen aan de huiseigenaar (max. 7 d.)

EUR 1,00
Ter plaatse te betalen per persoon per dag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/ES9420.398.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Roussillon
Aanbod 4 voor mevrouw Reizen

Land Frankrijk

Regio Luberon

Plaats Roussillon

Naam van de 
woning

Les Iris

Snelzoek code FR8031.121.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 6

Kamers 5

Slaapkamers 3

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Gargas 4 km van Roussillon: Eengezinswoning 
"Les Iris", bouwjaar 1989, gerenoveerd in 2014. 
Buiten de plaats. Voor alleengebruik: terrein 
1.300 m² (omheind), openluchtzwembad 
beveiligd (10 x 4 m, 80 - 150 cm diepte, 01.05.-
30.09.) met trap. Parkeerplaats op het terrein. 
Carport. Winkel 2 km, levensmiddelenwinkel 2 
km, restaurant 2 km. Let op: auto noodzakelijk. 
Afdak voor 1 auto. Garage alleen bestemd voor 
motoren en fietsen.

Interieurbeschrijving
Huis 4-kamers 110 m². Hal met stereo-
installatie. Woon-/eetkamer 42 m² met open 
haard en TV (Flatscreen TV), air-conditioning. 
Uitgang naar de veranda. 1 kamer met 1 2-pers 
bed (160 cm), douche en air-conditioning. 
Eetkamer met veranda. Open keuken (4-pits 
kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, 
diepvriezer, elektrische koffiemachine) met air-
conditioning. Aparte WC. Bovenverdieping: 1 
kamer met 2 bedden. 1 kamer met 1 2-pers bed 

(160 cm). Bad/WC. Elektrische verwarming. 
Terras. Terrasmeubelen, ligstoelen. Uitzicht op. 
Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, 
kinderbed, haardhout (gratis). Let op: 
rookmelders.

De plaats
Roussillon / Luberon 340 m boven zeeniveau. 
Roussillon, geclassificeerd als een van de 
mooiste dorpen van Frankrijk, is gelegen in het 
hart van het land van de oker, waar de natuur 
een prachtig kleurenpalet laat zien. dorp met 
1.200 inwoners, 35 km ten noordoosten van 
Cavaillon, 48 km ten oosten van Avignon, 49 km 
ten zuiden van Carpentras. In de plaats: 
bakkerij, postkantoor. Te bezichtigen: een kerk 
uit de 11e eeuw, de oude okerfabriek 
'Conservatoire des ocres', 'la Ferme aux 
basilics'. Excursies: de bergdorpen Joucas, 
Gordes, Isle sur la Sorgue, het regionale 
natuurpark van de Luberon.
Ballonvaart in St Saturnin les Apt. Paardrijden in 
Joucas 6 km. Wandelpaden.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.527,00

In huurprijs opgenomen

Eindschoonmaak

Toeristenbelasting

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Badlinnen (Eerste set) EUR 5,00
Ter plaatse optioneel per persoon

Verwarming EUR 0,15
Ter plaatse te betalen per kW/h

Borgsom in contanten EUR 500,00
Ter plaatse te betalen vast bedrag

Bedlinnen (Eerste set) EUR 10,00
Ter plaatse optioneel per persoon

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/FR8031.121.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Penne d'Agenais
Aanbod 5 voor mevrouw Reizen

Land Frankrijk

Regio Lot-et-Garonne

Plaats Penne d'Agenais

Naam van de 
woning

Bouvignou (PDG301)

Snelzoek code FR3312.601.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 6

Kamers 4

Slaapkamers 3

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Rustieke eengezinswoning "Bouvignou", 
omgeven door velden. 7 km van het centrum van 
Penne d'Agenais, 5 km van het centrum van Port 
de Penne, 18 km van het centrum van Fumel, 400 
m van de rivier. Voor alleengebruik: terrein 
15.000 m², tuin (niet omheind) met bomen, 
weide, openluchtzwembad (9 x 4 m, 120 - 170 
cm diepte, 01.01.-31.12.) met alarminstallatie. 
Parkeerplaats op het terrein. Supermarkt 5 km. 
Let op: spoorweg 60 m van het huis.

Interieurbeschrijving
"Bouvignou (PDG301)", huis 4-kamers 150 m² 
op 2 verdiepingen. Doelmatig ingericht: 
woonkamer, op 2 verdiepingen met open haard, 
Sat-TV en internationale TV-zenders. Uitgang 
naar de tuin. 1 kamer met 1 2-pers bedden. 
Open keuken (oven, afwasmachine, Gasfornuis, 
4 kookpitten (vlammen), broodrooster, 
waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische 

koffiemachine) met eettafel. Uitgang naar het 
terras. Bad/douche/WC. Bovenverdieping: 1 
kamer met afgeschuinde daken met 1 2-pers 
bedden. 1 kamer met afgeschuinde daken met 2 
bedden. Douche/WC. Elektrische verwarming. 
Houten vloeren. Terras. Terrasmeubelen, 
barbecue (verrijdbaar), ligstoelen (4), 
bergruimte. Ter beschikking: wasmachine, 
strijkijzer, kinderbed tot 2 jaar. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Let op: rookvrij huis. 
Maximaal 1 huisdier/hond toegestaan. 
Rookmelders.

De plaats
Penne d'Agenais / Lot-et-Garonne

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 777,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Eindschoonmaak

Huisdier (max. 1 dier)

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Hout (1 m³) EUR 60,00
Ter plaatse optioneel vast bedrag

Elektriciteit EUR 0,15
Ter plaatse te betalen per kW/h

Verwarming EUR 0,15
Ter plaatse te betalen per kW/h

Borgsom in contanten EUR 400,00
Ter plaatse te betalen vast bedrag

Badlinnen (Eerste set) EUR 10,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per persoon

Bedlinnen (Eerste set) EUR 8,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per persoon

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/FR3312.601.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Barban
Aanbod 6 voor mevrouw Reizen

Land Kroatië

Regio Istrië

Plaats Barban

Naam van de 
woning

Mirjana

Snelzoek code HR2850.120.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 10

Kamers 6

Slaapkamers 5

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Mooi eengezinswoning "Mirjana", van 2 
verdiepingen. In het gehucht Frkeči, 2 km van 
het centrum van Barban, 20 km van het centrum 
van Rabac, rustige, zonnige ligging, 10 km van 
zee. Voor alleengebruik: terrein 1.500 m² 
(omheind), mooie tuin met gazon en planten, 
openluchtzwembad hoekig (10 x 4 m, 150 cm 
diepte, 27.04.-28.09.) met trap. Buitendouche, 
poolhouse met koelkast en fornuis, terras (30 
m²), tuinmeubelen, barbecue, kinderspeelplaats 
(glijbaan, schommel). In het huis: 
internetaansluiting, sauna, trampoline, 
wasmachine. Parkeerplaats (voor 3 auto's) bij 
het huis op het terrein. Winkel 2 km, supermarkt 
12 km, restaurant 2 km, kiezelstrand 12 km, 
rotsstrand 10 km. Manege 9 km, wandelroutes 
500 m vanaf het huis, fietspad 550 m. Attracties 
in de buurt: adrenalin park 8 km.

Interieurbeschrijving
Huis 6-kamers 190 m² op 2 verdiepingen. 
Gezellig ingericht: woon-/eetkamer 50 m² met 
open haard en Sat-TV (Flatscreen TV), air-
conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer 
met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), air-
conditioning. 1 kamer met 1 2-pers bed (2 x 90 

cm, lengte 200 cm), air-conditioning. Open 
keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, 
magnetron, diepvriezer, elektrische 
koffiemachine). Bad/bidet/WC, douche/WC. 
Bovenverdieping: 2 kamers, elke kamer heeft 1 
2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), air-
conditioning. 1 kamer met 2 bedden (100 cm, 
lengte 180 cm), air-conditioning. Bad/bidet/WC. 
Terras 15 m², terras 10 m², overdekt. 
Terrasmeubelen, ligstoelen. Uitzicht op het 
zwembad en de tuin. Ter beschikking: kluis, 
kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Terras 5 m².

De plaats
Barban / Istrië Klein, dorp 9 km van zee, 15 km 
ten zuidwesten van Labin, 25 km ten 
noordoosten van Pula, 37 km ten oosten van 
Rovinj. In de plaats: levensmiddelenwinkels, 
levensmiddelenzaak, postkantoor, bank, bar. 
Bovendien: apotheek 15 km, dokter 15 km. 
Overige mogelijkheden voor inkopen en 
amusement op 15 km. Verkeersverbinding: 
snelweg A8 Rijeka - Pula, afrit 2 "Žminj" 17 km 
van Barban. Verder rijden straat nr. 5077 Žminj - 
Rojnići - Barban.
Strand, 10 km van de plaats. Kiezelstrand, 12 km 
van de plaats. Rotsstrand, 10 km van de plaats. 
Tennis (18 km). Vissen (met vergunning).

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.441,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Wekelijkse wissel linnengoed (bed- en 
badlinnen)

Eindschoonmaak

Airconditioning

Toeristenbelasting

Kinderstoel

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom in contanten EUR 500,00
Ter plaatse te betalen vast bedrag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/HR2850.120.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Camaiore
Aanbod 7 voor mevrouw Reizen

Land Italië

Regio
Versilia, Lunigiana en 

omgeving

Plaats Camaiore

Naam van de 
woning

La Grotta (CMA245)

Snelzoek code IT5195.615.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 10

Kamers 7

Slaapkamers 5

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Greppolungo 6 km van Camaiore: Mooi huis "La 
Grotta", 380 m boven zeeniveau, vrijstaand. 
Huurobject bestaande uit hoofd-/ bijgebouw 
boven Greppolungo, 6 km van het centrum van 
Camaiore, 300 m van het centrum van 
Greppolungo, buiten de plaats, 41 km van het 
centrum van Pisa, verhoogde ligging tegen een 
helling, 14 km van zee, te midden van groen. 
Voor alleengebruik: tuin op verschillende 
niveaus, 1 ha (omheind) met bomen, boomgaard, 
openluchtzwembad (8 x 6 m, 50 - 175 cm diepte, 
07.05.-17.09.). Buitendouche, poolhouse met 
fornuis, onderhoud zwembad door de 
eigenaar/tuinman. 300 m voetpad naar het huis. 
Openbare parkeerplaatsen 300 m. 
Levensmiddelenwinkel 4 km, restaurant 300 m, 
station "Viareggio" 16 km, zandstrand "Lido di 
Camaiore" 14 km. Attracties in de buurt: 
Viareggio 16 km.

Interieurbeschrijving
"La Grotta (CMA245)", huis 7-kamers 150 m² op 
2 verdiepingen. Rustiek en met veel hout 
ingericht: groot woonkamer met open haard, 
eettafel en Sat-TV. Kleine, open keuken (oven, 4 
kookpitten (vlammen), broodrooster, 
waterkoker, diepvriezer, elektrische 
koffiemachine). Douche/WC. Olie-verwarming. 
Bovenverdieping: (steile trap), 1 kamer met 1 2-
pers bed. 1 kamer met 1 2-pers bed en 
douche/WC. 2 kamers, elke kamer heeft 2 
bedden (80 cm), bad/WC. (buitentrap) vide met 
1 2-pers bed (160 cm), douche/WC. Kleine 

keuken (oven, 4 kookpitten (vlammen), 
elektrische koffiemachine) met eettafel. Olie-
verwarming. Houten vloeren. Groot terras 
overdekt, zithoek in de tuin, prieel. 
Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen, 
bergruimte. Zeer mooi uitzicht op de bergen, 
het dal, het bos en Riviera della Versilia. Ter 
beschikking: wasmachine, strijkijzer, 
kinderstoel, kinderbed. Internet (Internet (WiFi), 
gratis). Let op: niet rokers woning. Maximaal 2 
huisdieren/honden toegestaan. Geen interne 
verbinding tussen de aparte wooneenheden. Als 
er minder dan het maximale aantal gasten in de 
accommodatie verblijft, is het bijgebouw niet 
beschikbaar voor gebruik. Als er minder dan het 
maximale aantal gasten in de accommodatie 
verblijft, zijn niet alle slaapkamers beschikbaar 
voor gebruik.

De plaats
Camaiore / Versilia, Lunigiana en omgeving 
Gelegen in een dal omgeven door heuvels, aan 
de voet van de Apuaanse Alpen, biedt Camaiore 
een historisch centrum omgeven door 
stadsmuren en talrijke werkplaatsen van 
ambachtslieden. Tijdens de zomer zijn er 
verschillende braderies waar ambachts- en 
handelslieden uit heel Italië hun waar 
aanbieden. Bekende, historische, levendige, 
plaats met 30.000 inwoners, in het noordwesten 
van de streek 8 km van zee, gunstig gelegen, 25 
km ten noordwesten van Lucca, 10 km ten 
noorden van Viareggio. Allerlei faciliteiten in de 
plaats.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.820,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Eindschoonmaak

Babybed (tot 2 jaar) / Kinderstoel

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Verwarming EUR 10,00
Ter plaatse optioneel per dag

Borgsom in contanten EUR 300,00
Ter plaatse te betalen vast bedrag

Extra bed EUR 5,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per dag

Hout (100 kg) EUR 15,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse vast bedrag

Huisdier EUR 20,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse vast bedrag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/IT5195.615.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Serravalle Langhe
Aanbod 8 voor mevrouw Reizen

Land Italië

Regio
Piemonte-Langhe & 

Monferrato

Plaats Serravalle Langhe

Naam van de 
woning

Sorgente Monastero 
(SVN110)

Snelzoek code IT1574.603.4

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 3 Sterren

Aantal personen 13

Kamers 7

Slaapkamers 4

Kinderbed nee

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Zeer mooi, rustieke landhuis "Sorgente 
Monastero", omgeven door bomen en weiden. 3 
appartementen in de woning. 1 km van het 
centrum van Serravalle Langhe, 14 km van het 
centrum van Monforte d'Alba, 23 km van het 
centrum van Alba, geïsoleerde ligging tegen een 
helling, 70 km van zee. Voor medegebruik: wild 
terrein 30.000 m² (omheind) met planten en 
bomen, weide, openluchtzwembad (10 x 4 m, 
150 - 200 cm diepte, 15.05.-30.09.) met trap. 
Douche/WC bij het zwembad, buitendouche, 
poolhouse, tuinmeubelen, barbecue. In het 
complex: sauna (extra). Tafeltennis, 
tafelvoetbal, wasmachine (voor medegebruik, 
extra). Overdekte parkeerplaats op het terrein. 
Winkel 1 km, supermarkt 4 km, station "Alba" 23 
km. Let op: gesloten residentie met een 
elektrische deur. De eigenaar woont op 
hetzelfde terrein.

Interieurbeschrijving
"Sorgente Monastero (SVN110)", huis 7-kamers 
170 m² op 2 verdiepingen. Rustiek en smaakvol 
ingericht: woon-/slaapkamer met 1 2-pers 
divanbed (160 cm), open haard, eettafel en 
kookhoek. Woon-/slaapkamer met 1 divanbed 
(130 cm), zwedenkachel, eettafel en Sat-TV. 
Open keuken (2 kookpitten (vlammen), 
broodrooster, magnetron, diepvriezer, 
elektrische koffiemachine). Bovenverdieping: 1 
open kamer met 1 bed en 1 2-pers bed (160 cm). 
Uitgang naar het balkon. 1 open kamer met 1 

bed, 1 2-pers bed en douche/WC. Uitgang naar 
het balkon. 1 kamer met 1 2-pers bed (160 cm), 
douche/WC. Douche/WC. 2e Verdieping: woon-
/eetkamer met 1 slaapplaats, zwedenkachel, 
eettafel en Sat-TV. Uitgang naar het terras. 1 2-
pers. kamer met 1 2-pers bed (160 cm), 
douche/WC. Open keuken (4 kookpitten 
(vlammen), magnetron). Gas-verwarming. 
Verwarming niet in alle ruimtes. 2 balkons, 3 
terrassen. Terrasmeubelen, balkonmeubilair. 
Mooi panoramazicht op het landschap. Ter 
beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). 
Let op: rookvrij huis. Maximaal 2 
huisdieren/honden toegestaan. Geen interne 
verbinding tussen de aparte wooneenheden. 
Geen interne verbinding tussen de etages. 
Gemeenschappelijk zwembad is beschikbaar 
voor alleen gebruik. CIR: 00421900001

De plaats
Serravalle Langhe / Piemonte-Langhe & 
Monferrato

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

04.09.2021-11.09.2021 1.893,00

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Eindschoonmaak

Verschoning van het bedlinnen alle 7 dagen

Bedlinnen (Eerste set)

Babybed (tot 2 jaar) op aanvraag

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Verwarming EUR 35,00
Ter plaatse optioneel per dag

Hout
Ter plaatse optioneel naar verbruik

Elektriciteit EUR 0,35
Ter plaatse te betalen per kW/h

Borgsom in contanten EUR 450,00
Ter plaatse te betalen vast bedrag

Toeristenbelasting (12+) EUR 1,50
Ter plaatse te betalen per persoon per dag

Badlinnen (Eerste set) EUR 5,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per persoon

Huisdier EUR 30,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse vast bedrag

Late check-in na 21:00 uur EUR 50,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse vast bedrag

* Plus verplichte of optionele bijkomende kosten 
op basis van bezetting of verbruik. Onder 
voorbehoud van elke wijziging.

De woning online bekijken:
http://www.interhome.be/IT1574.603.4?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1


