
Cinigiano
Aanbod 1 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Italië

Regio Maremma

Plaats Cinigiano

Naam van de 
woning

Podere Capraia

Snelzoek code IT5455.205.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

Huis

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 7

Kamers 5

Slaapkamers 3

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Landhuis "Podere Capraia", gerenoveerd, 
omgeven door velden. 2 huizen in de woning. In 
het gehucht Castiglioncello Bandini, 3 km van 
het centrum van Cinigiano, rustige ligging op een 
heuvel, te midden van groen. Voor alleengebruik: 
tuin (omheind), openluchtzwembad (12 x 5 m, 
120 - 150 cm diepte, 01.06.-15.10.). Patio, 
tuinmeubelen, grill. In het huis: 
internetaansluiting, verwarming alleen 
beschikbaar van 15.10. tot 15.04.. Toegangsweg 
(700 m onverharde weg). Parkeerplaats bij het 
huis. Levensmiddelenwinkel 3 km, supermarkt 
15 km, restaurant 3 km, zandstrand 50 km, 
thermaalbad "Saturnia" 50 km. Manege 5 km, 
wandelroutes 500 m vanaf het huis. Attracties in 
de buurt: Montalcino 25 km, Castiglione della 
Pescaia 50 km, Parco dell'Uccellina 50 m. Let op: 
auto noodzakelijk. Baby uitrusting op aanvraag. 
Onlangs gerestaureerde, oude boerderij gelegen 
in de ongerepte natuur van de Toscaanse 
Maremma-regio. Grote tuin met prachtig uitzicht 
op de omliggende heuvels, waar u kunt 
wandelen, fietsen of andere sporten kunt 
beoefenen.

Interieurbeschrijving
Halfvrijstaand huis 5-kamers 140 m² op 2 
verdiepingen. Ruim, volledig gerenoveerd, 
doelmatig en smaakvol ingericht: groot 
woonkamer met panoramavenster met open 
haard, eettafel en TV (Flatscreen TV), radio en 
DVD. Uitgang naar de tuin, naar de loggia. 1 2-
pers. kamer met douche/bidet/WC. Woonkamer 
met 1 divanbed en kookhoek. Uitgang naar de 
tuin. Kookhoek (4-pits kookplaat, oven, 

afwasmachine, magnetron, elektrische 
koffiemachine). 2 douche/bidet/WC's. 
Verwarming (extra). Bovenverdieping: 2 open 2-
pers. kamers. Ruime zithoek in de tuin 
gedeeltelijk overdekt, tuin. Ter beschikking: 
wasmachine, strijkijzer, klamboe. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Let op: rookvrij huis. 2 
kleine huisdieren/honden toegestaan. Opnieuw 
gedecoreerd in industriële stijl met een mix van 
moderne en traditionele elementen, biedt het 
huis een uitnodigend en functioneel resultaat. 
Het huis bestaat uit 2 appartementen die, 
hoewel ze aan elkaar grenzen, alleen van 
buitenaf met elkaar bereikbaar zijn.

De plaats
Cinigiano / Maremma 300 m boven zeeniveau. 
Dorp in de heuvels die vanaf de Monte Amiata 
aflopen richting de Ombrone vallei, omgeven 
door een landschap van velden en wijngaarden. 
In deze streek wordt de inmiddels bekende 
Montecucco DOC wijn geproduceerd. Dorp met 
2.700 inwoners 40 km van zee, op een heuvel 
met mooi uitzicht, 35 km ten noordoosten van 
Grosseto, 65 km ten zuiden van Siena. In de 
plaats: levensmiddelenwinkels, postkantoor, 
bank, restaurant, bar, folkloristische 
amusements avonden, museum. Bovendien: 
apotheek.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 2.371,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Elektriciteit

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Klein huisdier

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

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

Extra bed EUR 10,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per dag

Babybed (tot 2 jaar) EUR 5,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per dag

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

De woning op internet bekijken:
http://www.interhome.be/IT5455.205.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Cinigiano
Aanbod 2 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Italië

Regio Maremma

Plaats Cinigiano

Naam van de 
woning

Solengo

Snelzoek code IT5455.201.2

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

Appartement

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 6

Kamers 3

Slaapkamers 2

Kinderbed boekbaar

Zwembad
Zwembad voor 

medegebruik

Huisdieren 
toegestaan

ja

Beschrijving van de woning

Het object
Landhuis "Podere Capraia", gerenoveerd, 
omgeven door velden. 3 appartementen in de 
woning. In het gehucht Castiglioncello Bandini, 3 
km van het centrum van Cinigiano, rustige 
ligging op een heuvel, te midden van groen. Voor 
medegebruik: terrein (omheind), tuin met gazon, 
wilde tuin, openluchtzwembad (12 x 5 m, 120 - 
150 cm diepte, 01.06.-15.10.). Terras, 
tuinmeubelen, barbecue. In het huis: 
internetaansluiting, verwarming alleen 
beschikbaar van 15.10. tot 15.04.. Toegangsweg 
(500 m onverharde weg). Parkeerplaats bij het 
huis. Levensmiddelenwinkel 3 km, supermarkt 
15 km, restaurant 3 km, zandstrand 50 km, 
thermaalbad "Saturnia" 50 km. Manege 5 km, 
wandelroutes 500 m vanaf het huis. Attracties in 
de buurt: Montalcino 25 km, Castiglione della 
Pescaia 50 km, Parco dell'Uccellina 50 m. Let op: 
auto noodzakelijk. Baby uitrusting op aanvraag. 
Onlangs gerestaureerde, oude boerderij gelegen 
in de ongerepte natuur van de Toscaanse 
Maremma-regio. Grote tuin met prachtig uitzicht 
op de omliggende heuvels, waar u kunt 
wandelen, fietsen of andere sporten kunt 
beoefenen.

Uw vakantiewoning
"Solengo", appartement 3-kamers 80 m² op 2 
verdiepingen. Ruim, volledig gerenoveerd, 
doelmatig en smaakvol ingericht: groot 
woonkamer met panoramavenster met 1 2-pers 

divanbed, open haard, eettafel, TV, radio en 
DVD. Uitgang naar de tuin, naar de loggia. 1 2-
pers. kamer met douche/bidet/WC. Kookhoek 
(4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, 
magnetron, elektrische koffiemachine). 
Douche/bidet/WC. Verwarming (extra). 
Bovenverdieping: 1 open 2-pers. kamer. Ruime 
zithoek in de tuin gedeeltelijk overdekt, tuin. 
Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, 
klamboe. Internet (Internet (WiFi), gratis). Let 
op: rookvrij huis. 1 klein huisdier/hond 
toegestaan. Opnieuw gedecoreerd in industriële 
stijl met een mix van moderne en traditionele 
elementen, biedt het huis een uitnodigend en 
functioneel resultaat.

De plaats
Cinigiano / Maremma 300 m boven zeeniveau. 
Dorp in de heuvels die vanaf de Monte Amiata 
aflopen richting de Ombrone vallei, omgeven 
door een landschap van velden en wijngaarden. 
In deze streek wordt de inmiddels bekende 
Montecucco DOC wijn geproduceerd. Dorp met 
2.700 inwoners 40 km van zee, op een heuvel 
met mooi uitzicht, 35 km ten noordoosten van 
Grosseto, 65 km ten zuiden van Siena. In de 
plaats: levensmiddelenwinkels, postkantoor, 
bank, restaurant, bar, folkloristische 
amusements avonden, museum. Bovendien: 
apotheek.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 2.201,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Elektriciteit

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Klein huisdier

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

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

Babybed (tot 2 jaar) EUR 5,00
Bij te boeken, betaling ter plaatse per dag

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

De woning op internet bekijken:
http://www.interhome.be/IT5455.201.2?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Pula
Aanbod 3 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Kroatië

Regio Istrië

Plaats Pula

Naam van de 
woning

Mark

Snelzoek code HR2600.413.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 8

Kamers 6

Slaapkamers 4

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Moderne villa "Mark", van 2 verdiepingen. In het 
gehucht Loborika, 6 km van het centrum van 
Pula, rustige, zonnige ligging, 10 km van zee. 
Voor alleengebruik: terrein 1.100 m² (omheind), 
kleine tuin met gazon en planten, 
openluchtzwembad verwarmd (95 m², 140 cm 
diepte, 29.06.-02.11.) met trap en zout-
elektrolyse. Onregelmatig zwembad. 
Buitendouche, terras (30 m²), tuinmeubelen, 
barbecue. In het huis: internetaansluiting, 
sauna, massage (extra). Bubbelbad, spa 
centrum, wasmachine. Overdekte parkeerplaats 
(voor 4 auto's) bij het huis op het terrein. Winkel 
150 m, restaurant 300 m, kiezelstrand 10 km. 
Surfschool 13 km, tennis 11 km, manege 13 km, 
wandelroutes 100 m vanaf het huis, fietspad 150 
m. Attracties in de buurt: amphitheater 6 km. 
Openluchtzwembad verwarmd (extra), met 
stroming en hydromassage. Als er zwembad 
verwarming nodig is, is het noodzakelijk om dit 7 
dagen van te voren aan te geven.

Interieurbeschrijving
Villa 6-kamers 300 m² op 2 verdiepingen. Mooi 
ingericht: woon-/eetkamer met Sat-TV 
(Flatscreen TV), air-conditioning. Uitgang naar 
het zwembad. 1 kamer met Kleedkamer met 1 
2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), douche/WC 
en Sat-TV (Flatscreen TV), air-conditioning. 
Uitgang naar het terras, naar het zwembad. 
Open keuken (oven, afwasmachine, 4 
keramische glas kookplaten, magnetron, 
diepvriezer, elektrische koffiemachine). Aparte 
WC. Bovenverdieping: 1 kamer 40 m² met 
Kleedkamer met 1 2-pers bed (180 cm, lengte 
200 cm), douche/WC en Sat-TV (Flatscreen TV), 
air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 
kamer met 1 2-pers bed (180 cm, lengte 200 
cm), douche/WC en Sat-TV (Flatscreen TV), air-
conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer 
met 1 2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), 
douche/WC en Sat-TV (Flatscreen TV), air-

conditioning. Vloerverwarming (extra). 2 
terrassen 12 m², terras 20 m². Terrasmeubelen, 
ligstoelen. Uitzicht op het zwembad. Ter 
beschikking: kluis, kinderstoel, kinderbed, 
haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). 
Wellness ruimte begane grond: whirlpool, 
infrarood sauna, massage (extra), douche/WC, 
airconditioning, satelliet TV (flatscreen), ingang 
naar het zwembad.

De plaats
Pula / Istrië Bekende, historische stad met 
59.000 inwoners, in het zuiden van het 
schiereiland, direct aan zee, 60 km ten zuiden 
van Porec, 30 km ten zuiden van Rovinj, 50 km 
ten zuiden van Pazin. In de plaats: 
winkelcentrum, levensmiddelenwinkels, 
postkantoor, restaurant, disco, nachtclub, 
casino, concerten, museum. Overdekt zwembad, 
wellnesscentrum, fitnesscentrum, sauna, 
solarium, massage. Bovendien: apotheek, 
dokter.
Kiezelstrand, met strandfaciliteiten, geschikt 
voor kinderen. Steenstrand, met 
strandfaciliteiten. Rotsstrand, met 
strandfaciliteiten. Jachthaven. Duiken, zeilen, 
surfen, zeilschool, waterski, kanovaren, roeien. 
Tennis, golfterrein (18 holes) in NP Brijuni 5 km. 
Midgetgolf. Paardrijden. Vissen (met 
vergunning). Beachvolleybal-veld, 
zomerrodelbaan. Wandelpaden, klimmen. 
Fietspaden, verhuur van fietsen en 
mountainbikes.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 2.019,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

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

Zwembad verwarming EUR 20,00
Ter plaatse optioneel per dag

Verwarming EUR 15,00
Ter plaatse optioneel per dag

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 op internet bekijken:
http://www.interhome.be/HR2600.413.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Opatija/Kastav
Aanbod 4 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Kroatië

Regio Kvarner baai

Plaats Opatija/Kastav

Naam van de 
woning

Luka

Snelzoek code HR3130.200.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 8

Kamers 5

Slaapkamers 4

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Kastav 7 km van Opatija: Villa "Luka", van 2 
verdiepingen. In het gehucht Jelovičani, 3 km 
van het centrum van Kastav, rustige, zonnige 
ligging, 8 km van zee, te midden van groen. Voor 
alleengebruik: terrein 1.500 m² (omheind) met 
gazon 60 m², planten, openluchtzwembad 
hoekig (8 x 4 m, 150 - 160 cm diepte, 01.06.-
30.09.) met trap. Buitendouche, tafeltennis, 
terras (190 m²), tuinmeubelen, barbecue, 
kinderspeelplaats (schommel). In het huis: 
internetaansluiting, wasmachine, droger. 
Parkeerplaats (voor 4 auto's) bij het huis op het 
terrein, eigen garage. Winkel 3 km, restaurant 3 
km, kiezelstrand 8 km, betonnen strand 8 km. 
Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. Voor 
grote groepen met jongeren is een dubbele borg 
gevraagd bij aankomst. Beschikbaar: tuin met 
biologische, seizoensgebonden groenten en fruit 
(inbegrepen in de prijs).

Interieurbeschrijving
Villa 5-kamers 240 m² op 2 verdiepingen. Woon-
/eetkamer 70 m² met Kabel-TV (Flatscreen TV), 
DVD, homecinema en air-conditioning. Uitgang 
naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (160 
cm, lengte 200 cm), TV (Flatscreen TV). 1 kamer 
22 m² met 1 2-pers bed (160 cm, lengte 200 
cm), TV (Flatscreen TV). Uitgang naar het terras. 
Open keuken (oven, afwasmachine, 4 
inductiekookplaten, magnetron, diepvriezer, 
elektrische koffiemachine). Zitbad/WC, aparte 
WC. Souterrain: 1 kamer met 2 bedden (90 cm, 

lengte 200 cm), TV (Flatscreen TV). 1 kamer met 
1 2-pers bed (160 cm, lengte 200 cm), TV 
(Flatscreen TV). Douche/WC, hydromassage 
douche. Terras 150 m², 2 terrassen 20 m², 
overdekt. Terrasmeubelen, ligstoelen. Uitzicht 
op het zwembad. Ter beschikking: kluis, 
kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis). 
Terras (30 m²).

De plaats
Opatija/Kastav / Kvarner baai 350 m boven 
zeeniveau. Kleine, historische, schilderachtige, 
plaats, op een heuvel, idyllisch gelegen met 
mooi uitzicht, 7 km ten noordoosten van Opatija, 
10 km ten noordwesten van Rijeka. In de plaats: 
levensmiddelenzaak, bakkerij, postkantoor, 
bank, restaurant, bar, folkloristische 
amusements avonden, concerten, museum, 
bezienswaardigheden. Overdekt zwembad, 
wellnesscentrum, fitnesscentrum, sauna, 
solarium, kuurfaciliteiten, massage, 
Thalassotherapie in 7 km. Bovendien: apotheek, 
dokter. Overige mogelijkheden voor inkopen en 
amusement op 7 - 10 km.
Watersport op Opatija 6 - 10 km. 
Openluchtzwembad met zeewater, verwarmd 7 
km. Jachthaven in 6 km. Wandelpaden, 
bergwandelingen. Fietspaden, 
mountainbikeroute, verhuur van fietsen en 
mountainbikes.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 1.942,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Wekelijkse wissel linnengoed (bed- en 
badlinnen)

Eindschoonmaak

Airconditioning

Toeristenbelasting

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom in contanten EUR 300,00
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 op internet bekijken:
http://www.interhome.be/HR3130.200.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Saint Aygulf
Aanbod 5 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Frankrijk

Regio Côte d'Azur

Plaats Saint Aygulf

Naam van de 
woning

Grand Large (AGU285)

Snelzoek code FR8541.647.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 10

Kamers 6

Slaapkamers 5

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Huis "Grand Large". 1 km van het centrum van 
Saint Aygulf, 8 km van het centrum van Fréjus, 
10 km van het centrum van Saint Raphael, in een 
woonwijk, 1 km van zee. Voor alleengebruik: 
terrein 1.200 m² (omheind), verzorgde tuin, 
openluchtzwembad (10 x 5 m, 01.01.-31.12.) met 
alarminstallatie. Buitendouche, tafeltennis, jeu 
de boules, parkeerplaats op het terrein. 
Supermarkt 1 km, zandstrand 2 km.

Interieurbeschrijving
"Grand Large (AGU285)", huis 6-kamers 220 m² 
op 2 verdiepingen. In 2004, comfortabel en 
smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met 
eettafel en Sat-TV. Uitgang naar het terras. 1 
kamer met 1 2-pers bed (160 cm). Uitgang naar 
de tuin. 1 kamer met 2 bedden en douche. 1 
kamer met 1 2-pers bed (160 cm), douche. 
Uitgang naar het terras. Open keuken (oven, 
afwasmachine, 4 inductiekookplaten, 
magnetron, diepvriezer, elektrische 
koffiemachine). Uitgang naar het terras. Aparte 
WC. Verwarming, air-conditioning. 
Bovenverdieping: 1 kamer met 1 2-pers bed 
(160 cm). Uitgang naar het balkon. 1 kamer met 
2 bedden. Uitgang naar het balkon. 
Bad/douche, aparte WC. Verwarming, air-
conditioning. Terras overdekt. Terrasmeubelen, 
barbecue, ligstoelen. Uitzicht op zee. Ter 
beschikking: wasmachine, droger. Internet 
(Internet (WiFi), gratis).

De plaats
Saint Aygulf / Côte d'Azur Kleine, 
gezinsvriendelijke stad en badplaats van Fréjus 
met 5.000 inwoners, 8 km van St Raphael, 15 km 
van Ste Maxime, 30 km van St Tropez. In de 
plaats: levensmiddelenwinkels, 
levensmiddelenzaak, slagerij, bakkerij, boetiek, 
postkantoor, bank, restaurant, bar. 
Beleveniswandelingen, overdekt zwembad in 6 
km. Bovendien: apotheek, dokter. 
Bezienswaardigheden Aqualand, Lunapark 5 km, 
Waterworld 11 km, Parc aventure 55 m, 
Dierentuin Parc Zoologique 12 km, meren in de 
omgeving, wijnbouwregio, recreatiepark. 
Verkeersverbinding: snelweg A8 Fréjus, afrit 38 
"Capitou". Parkeermogelijkheid. Station 
"Fréjus/St Raphael" 9 km.
Zandstrand, 1 km van de plaats. Baai, 500 m van 
de plaats. Waterpark 5 km. Jachthaven in 1 km. 
Duiken, zeilen, kanovaren. Tennis, golfterrein (18 
holes) in Roquebrune sur Argens 6 km. 
Midgetgolf 22 km. Paardrijden 6 km. Vissen. 
Klimparcours. Wandelpaden, bergwandelingen. 
Fietspaden, verhuur van fietsen en 
mountainbikes. Kinderspeelplaats.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 3.069,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Eindschoonmaak

Toeristenbelasting

Kinderstoel

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)
EUR 25,00

Ter plaatse te betalen per persoon

Elektriciteit EUR 0,18
Ter plaatse te betalen per kW/h

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 op internet bekijken:
http://www.interhome.be/FR8541.647.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Saint Cyr sur mer Les Lecques
Aanbod 6 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Frankrijk

Regio Côte d'Azur

Plaats
Saint Cyr sur mer Les 

Lecques

Naam van de 
woning

Aqui Sian Ben

Snelzoek code FR8342.715.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 8

Kamers 5

Slaapkamers 4

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Zeer mooi, gezellige, comfortabele 
eengezinswoning "Aqui Sian Ben". In de plaats, 
600 m van het centrum van Saint Cyr sur Mer, in 
een woonwijk, 2.5 km van zee, op het zuiden. 
Voor alleengebruik: terrein 940 m² (omheind), 
verzorgde tuin gazon, openluchtzwembad (8 x 4 
m, 30.04.-15.10.) met alarminstallatie. 
Buitendouche, jeu de boules. Winkel 600 m, 
levensmiddelenwinkel 700 m, supermarkt 2 km, 
bakkerij, café 600 m, station "Saint Cyr la 
Cadière" 1.2 km, zandstrand "Les Lecques" 2.5 
km. Jachthaven 3 km, golfterrein (18 holes) 5 
km. Attracties in de buurt: Aqualand 2 km. 
Wandelgebied Sainte Baume, Sainte Victoire, 
Calanques, Port-Cros, Porquerolles. Ile verte, 
Embiez, Figuerolles, Cassis. De 
sleuteloverdracht vindt plaats bij het 
agentschap Interhome in Saint Cyr sur Mer, 4 
km.

Interieurbeschrijving
Huis 5-kamers 130 m² op 2 verdiepingen. 
Comfortabel en mooi ingericht: groot woon-
/eetkamer met Sat-TV (Flatscreen TV), stereo-
installatie en DVD. Uitgang naar het terras, naar 
het zwembad. 1 kamer met 1 2-pers bed (160 
cm, lengte 200 cm), TV (Flatscreen TV). Uitgang 
naar het terras. Open keuken (oven, 
afwasmachine, 3 inductiekookplaten, 
magnetron, diepvriezer, elektrische 
koffiemachine). Uitgang naar het terras. 
Douche, aparte WC. Elektrische verwarming. 

Bovenverdieping: 1 kamer met 1 2-pers bed 
(140 cm, lengte 190 cm). 1 kamer met 1 2-pers 
bed (140 cm, lengte 200 cm). 1 kamer met 2 
bedden (90 cm, lengte 200 cm). Badkamer, 
aparte WC, dubbele wastafels. Groot terras 80 
m², op het zuidoosten gelegen, groot tuin, op 
het zuiden gelegen, gazon. Terrasmeubelen, 
barbecue. Ter beschikking: wasmachine, 
strijkijzer, kinderbed tot 2 jaar. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats. Let op: 
rookmelders. 83112 000284 VX

De plaats
Saint Cyr sur mer Les Lecques / Côte d'Azur 
Indien u per trein arriveert stapt u uit bij Sannt 
Cyr/Les Lecque/La Cadiere. Onze 
appartementen liggen over enkele complexen 
verspreid. Badplaats en voorstad van Saint Cyr 
Sur Mer, direct aan zee. Allerlei faciliteiten in de 
plaats.
Zandstrand. Baai. Waterpark "Aqualand". 
Jachthaven. Duiken, zeilen, zeilschool. Tennis, 
golfterrein (18 holes). Midgetgolf. Verhuur van 
mountainbikes. Kleuterschool.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 2.815,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Badlinnen (Eerste set)

Parkeerplaats

Eindschoonmaak

Bedlinnen (Eerste set)

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Toeristenbelasting (18+) EUR 0,00
Ter plaatse te betalen per persoon per dag

Borgsom per creditcard Visa / Mastercard
EUR 1.000,00

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

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

De woning op internet bekijken:
http://www.interhome.be/FR8342.715.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Calonge
Aanbod 7 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Spanje

Regio Costa Brava

Plaats Calonge

Naam van de 
woning

Can Funei

Snelzoek code ES9456.190.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 7

Kamers 5

Slaapkamers 4

Kinderbed boekbaar

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Calonge: Rustieke huis "Can Funei", 
gerenoveerd. In de plaats, 500 m van het 
centrum. Voor alleengebruik: 
openluchtzwembad (8 x 4 m, 50 - 180 cm diepte, 
01.05.-30.10.) met trap. Kinderzwembad, 
buitendouche, volleybal, badminton, patio, 
prieel, tuinmeubelen, kinderspeelplaats. 
Supermarkt, restaurant 500 m, zandstrand 3 km. 
Jachthaven 6 km, manege 4 km. Groepen 
jongeren uitsluitend op aanvraag.

Interieurbeschrijving
"Can Funei", huis 5-kamers 150 m² op 2 
verdiepingen. Doelmatig ingericht: 1 kamer met 
1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), 
douche/WC. Uitgang naar het terras, naar het 
zwembad. Eetkamer. Woonkeuken (oven, 
afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, 
broodrooster, waterkoker, magnetron, 
diepvriezer) met Digitale TV en air-conditioning. 
Uitgang naar de tuin. Douche. Bovenverdieping: 
1 kamer met 1 2-pers bed (135 cm, lengte 190 
cm), douche/WC. 1 kamer met 1 bed (120 cm, 
lengte 190 cm). 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden 
(90 cm, lengte 190 cm). Bad/WC. Zithoek in de 
tuin. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen, 
loggia. Geen uitzicht. Ter beschikking: 
wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, 

haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Let 
op: geschikt voor families. Rookvrij huis. TV 
alleen ES. HUTG025604

De plaats
Calonge / Costa Brava Kleine, plaats met 6.000 
inwoners, in het noordoosten van de streek, 
gunstig gelegen, 35 km ten zuiden van Girona, 
105 km ten noordoosten van Barcelona. 
Supermarkt, levensmiddelenwinkels, 
restaurant, bar, bezienswaardigheden. Kasteel 
en gemeentehuis uit de 11e eeuw. In 
juli/augustus is er in het kasteel een festival 
voor klassieke muziek. Golfbanen in de 
omgeving (tussen de 5-10 km). De verschillende 
woonzones zijn op 3-5 km gelegen van St.Antoní 
de Calonge en Palamos. Mogelijkheid om te 
golfen in Pals, 20 km.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 1.956,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Eindschoonmaak

Kinderstoel

Babybed (tot 2 jaar)

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom EUR 350,00
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 0,90
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 op internet bekijken:
http://www.interhome.be/ES9456.190.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1



Torredembarra
Aanbod 8 voor mevrouw Cirkelreizen

Land Spanje

Regio Costa Dorada

Plaats Torredembarra

Naam van de 
woning

Villa Magna

Snelzoek code ES9542.562.1

Uw vakantiewoning

Type 
accommodatie

vrijstaand

Categorie 4 Sterren

Aantal personen 10

Kamers 6

Slaapkamers 5

Kinderbed nee

Zwembad Privé zwembad

Huisdieren 
toegestaan

nee

Beschrijving van de woning

Het object
Tamarit 10 km van Tarragona: Zeer moderne, 
mooi, luxueus huis "Villa Magna", van 4 
verdiepingen, bouwjaar 2017. Rustige, zonnige 
ligging, 150 m van zee, 150 m van het strand. 
Voor alleengebruik: terrein 700 m², 
openluchtzwembad hoekig (5 x 6 m, 01.01.-
31.12.). Terras (100 m²), tuinmeubelen, 
barbecue, eigen garage. Levensmiddelenwinkel 
200 m, supermarkt 5 km, winkelcentrum 5 km, 
restaurant 150 m, bushalte 500 m, station 
"Altafulla" 8 km. Tennis 500 m. Attracties in de 
buurt: Port Aventura / Ferrari Land 23 km, 
Tarragona 10 km, Jungle Trek 800 m, Aquopolis 
la Pineda 25 km, Barcelona 90 km. 
Wandelgebied La Mussara 50 km. Groepen 
jongeren uitsluitend op aanvraag. De omgeving 
is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen 
lawaai te maken en de rust te bewaren.

Interieurbeschrijving
"Villa Magna", huis 6-kamers 400 m². Ruim, 
modern en smaakvol ingericht: woon-/eetkamer 
met Digitale TV en Flatscreen TV. Uitgang naar 
het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed. Groot 
keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische 
glas kookplaten) met eettafel. Bad/bidet/WC. 
Air-conditioning. Bovenverdieping: 2 kamers, 
elke kamer heeft 1 2-pers bed. 1 kamer met 2 

bedden. Douche/WC. Air-conditioning. 2e 
Verdieping: 1 kamer met 1 2-pers bed. Bad/WC. 
2 groot terrassen 100 m², terras 50 m². 
Terrasmeubelen, ligstoelen. Mooi uitzicht op 
zee. Ter beschikking: wasmachine. Internet 
(Internet (WiFi), gratis). Garage. Let op: geschikt 
voor families. Rookvrij huis. HUTT-030455

De plaats
Torredembarra / Costa Dorada Visserplaats, in 
het oosten van de streek, gunstig gelegen, 10 km 
ten noordoosten van Tarragona, 80 km ten 
zuidwesten van Barcelona. Supermarkt, 
levensmiddelenwinkels, restaurant, bar. Het 
zandstrand van Torredembarra is 4 km lang en 
tot 90 m breed en veranderd in kleine duinen 
richting het noord-oosten.

Uw prijs voor de gewenste reisperiode in EUR 
*

26.06.2021-03.07.2021 4.122,00

Verzekeringen

Wij adviseren u tevens om een optionele 
annulerings- en reisverzekering van ERV af te 
sluiten.

In huurprijs opgenomen

Draadloos toegang tot internet (WIFI)

Toeristenbelasting

Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen)

Garage 1x

Eindschoonmaak

Op locatie te betalen bij de dienstverlener

Borgsom in contanten EUR 1.500,00
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

Extra bed
Bij te boeken, betaling ter plaatse naar 
verbruik

Energiekosten
Bij te boeken, betaling ter plaatse naar 
verbruik

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

De woning op internet bekijken:
http://www.interhome.be/ES9542.562.1?PartnerID=BE0607554&IsOffer=1


