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Apartemento El Grillo
Islantilla
APPARTEMENT/VAKANTIEWONING OP AMA RESORT, ISLANTILLA, SPANJE
Welkom in ons appartement. Het appartement is privébezit en gevestigd op een prachtig resort.
Hieronder vindt u nuttige informatie voor het huren van dit appartement.
Naam appartement:
Plaats:
Aantal volwassenen:
Aantal dubbele bedden:
Afmeting bedden:
Badkamer:
Huiskamer/eetkamer:
Keuken:
Bijkeuken:
Terras
Airco/verwarming:

Wifi:
Parkeren:
Huisdieren:
Roken:
Faciliteiten:

Restaurants:

Bar/lounge:
Omgeving:
Golfbaan:

Opmerking:

El Grillo (krekel)
Islantilla, Lepe, Huelva
4 verdeeld over 2 slaapkamers
2, ook als 4 enkele bedden te gebruiken
90 x 200 cm
Ruime badkamer met inloopdouche, toilet en 2 wastafels
Volledig ingericht incl. digitale TV met Nederlandse zenders
4-pits halogeen kookplaat, oven, magnetron, koffiezetapparaat,
vaatwasser. Pannen, servies, bestek, glaswerk compleet
Wasmachine en droger. Extra toilet en wastafel.
Op het oosten, met openslaande deuren en voorzien van tafel en
stoelen
Het gehele appartement beschikt over airconditioning en lucht
verwarming. Alle ramen en openslaande deuren zijn voorzien van
elektrische rolluiken.
Aanwezig
In nabijheid appartement gratis
Niet toegestaan
Binnen niet toegestaan
Huurders kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het AMA
resort. Zwembaden buiten – Binnenzwembad – Jacuzzi –
Whirlpool –Spa-Sauna’s – Fitness, Kapsalon. Hiervoor gelden de
tarieven van AMA’s Health Retreat voorzover van toepassing.
Op het resort zijn meerdere restaurants. Naast een buffetrestaurant
is er ook een à la carte restaurant. Tijdens het winterseizoen kan de
beschikbaarheid beperkt zijn.
Chiringuito en poolbar
Strand, boulevard en winkelcentrum liggen op 15 minuten lopen.
De prachtige golfbaan van Islantilla Golfresort ligt op 5 minuten
lopen van het appartement. De baan loopt vrijwel langs het
appartement.
Het appartement is geheel gelijkvloers en gevestigd op de
1e verdieping, dit is het gelijke niveau met het zwembad. Lift is
aanwezig. Het appartement is kind- en rolstoelvriendelijk.
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APPARTEMENT/VAKANTIEWONING OP AMA RESORT, ISLANTILLA, SPANJE
Huurperiode:

Tarieven seizoen ‘20-‘21:

Korting:
Zwembad/SPA faciliteiten:
Linnen/beddengoed:
Borg:
Betaling:

Annulering:

Reservering:

Per week, minimum huurperiode is één week.
Verlenging of aanpassing in dagen (indien beschikbaar) is mogelijk
na overleg met de verhuurder.
Lang weekend en Midweek in overleg
Op de aankomstdag is het appartement beschikbaar vanaf
15.00 uur. De dag van vertrek dient u het appartement voor
11.00 uur te verlaten. Dit in verband met de eindschoonmaak en
komst nieuwe huurders.
EUR 595 per week periode juli t/m september
EUR 465 per week periode april, mei, juni en *WK 52, 01, 02
EUR 325 per week periode oktober t/m maart*
Eindschoonmaak: EUR 75 (verplicht)
Op elke aansluitende week extra ontvangt u een korting van 5%
op de huurprijs.
Hiervoor gelden de tarieven van AMA’s Health Retreat (indien van
toepassing) Zwembad gebruik is gratis.
Inclusief, 1 set per huurperiode. (Beddengoed, handdoeken,
theedoek, badlakens) Eigen wasmachine/droger is aanwezig
EUR 200, te voldoen uiterlijk 1 maand voor aanvang huurperiode.
Bij reservering is een aanbetaling van 50% van de huursom
verplicht. De resterende 50% dient 1 maand voor aanvang van de
huurperiode te zijn overgemaakt.
Bij een annulering 2 maanden voor de aanvang van de
huurperiode vindt volledige restitutie plaats onder aftrek van
EUR 45 voor administratiekosten.
Bij annulering tot 1 maand voor de aanvang van de huurperiode
vindt 50% restitutie van het totale huurbedrag plaats.
Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode
vindt geen restitutie plaats.
U kunt een reservering plaatsen via de website <Beschikbaarheid>
of per e-mail: mailto:info@el-grillo.nl. Uw reservering is pas
definitief na ontvangst van een bevestiging van de verhuurder en
nadat de aanbetaling is voldaan.

Genoemde huurprijs is inclusief gebruik elektriciteit, water en linnengoed.
Gebruik WIFI en digitale TV is complimentary.
Langdurig verblijf:

Voor langdurig verblijf (> 3 aaneengesloten weken) gelden andere
tarieven, deze zijn op aanvraag beschikbaar.
http://www.el-grillo.nl

