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Оренда вілли 3+1 в Фетхіє

Туреччина - Фетхіе - Олюденіз

Тип : Оренда
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Опис і характеристики
Лот : FET-RV
Тип

Оренда

ﬂoor/ﬂoors

2/3

Площа

150 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

5 akrs short

Відст. до моря

3 kilometers short

Прибутковість
Цена

180€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , Стіни
зі звуко і теплоізоляцією , з меблями , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється ,
тренажерний зал , хамам ,

Оренда вілли 3+1 в Оваджіку (Фетхіє).
Пропонуеться в оренду вілла 3+1 в Оваджику (Фетхіе) в комплексі Orka Platinium Villas
розташований в тихому районі селища Олюденіз. До послуг гостей повністю обладнані
будинок для відпустки з приватним садом і приватним відкритим басейном.
Світлі будинку комплексу Orka обставлені сучасними меблями. Orka Platinum Villa - це
красива вілла з 3 спальнями, яка вміщує до 6 гостей, з 3 ванними кімнатами, сучасною
мебльованої кухнею і гостиною з каміном. З вілли відкривається краевид на гори.
Будинки мають зелений сад з відкритим басейном і сонячною терасою з шезлонгами і
парасольками. Ви зможете викупатися і позасмагати на самоті.
Гарний пляж Олюденіз знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від комплексу. Ринки та
ресторани розташовані в 1 км. Відстань до центру міста Фетхіє складає 10 км. До аеропорту
Даламан менше 60 км.
Зручності будинка.
2

Трансфер від / до аеропорту
Безкоштовна парковка
Відкритий плавальний басейн
Правила скасування бронювання та передоплати.
Розміщення дітей та додаткові ліжка. Дозволяється проживання дітей будь-якого віку.
Безкоштовно! При розміщенні однієї дитини віком до 12 років на наявних ліжках не
стягується жодної йому надається безкоштовно.
Безкоштовно! При розміщенні однієї дитини віком до 2 років на дитячому ліжечку
проживання йому надається безкоштовно.
Безкоштовно! За розміщення однієї дитини старшого віку або дорослого на
додатковому ліжку проживання йому надається безкоштовно.
Максимальна кількість додаткових ліжок / дитячих ліжечок у номері - 1.
Додаткові ліжка і дитячі ліжечка надаються за запитом. Після узгодження з
адміністрацією готелю про надання даної послуги.
Домашніе тварини. Розміщення з домашніми тваринами не допускається.
Карти, які приймає об'єкт розміщення:
Orka Platinium Villas приймає ці карти і залишає за собою право попередньо заблокувати
кошти на карті до вашого приїзду.
Вартість оренди.
1 день - € 180
7 днів - € 1 260
* У вартість не входить плата за електрику, воду і прибирання по виїзду.
** У разі ранньої резервації (більш ніж за 3 місяці) знижка 10% від вартості оренди - діє тільки
на літній період!
*** Умови резервації і оплати прописані в договорі
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