Casita Ocean Breeze är en hörnlägenhet i utkanten av byn. På grund av sitt läge har det en fenomenal utsikt över
havet och utkanten av byn. Casita har 1 sovrum, badrum, öppet kök och en balkong som är skyddad från vinden på
insidan av komplexet. Runt 11-tiden står solen på balkongen fram till solnedgången, så man kan njuta av den länge.

•

•

•

•
•

Sittdelen har en soffa, fåtölj med soffbord. Du kan luta dig tillbaka och titta på en 82 cm TV med soundbar.
På grund av den snabba fiberoptiska internetuppkopplingen finns internet-tv via en mediabox, vi kan
erbjuda internationella kanaler och olika streamingtjänster, såsom HBO. Det privata Wi-Fi-nätverket har 5Ghastighet och räcker därför för att ansluta flera enheter du tagit med dig till internet.
Köket är kompakt och funktionellt inrett med keramikhäll (3x), kyl med frys, ugn, mikrovågsugn och Dolce
Gusto-maskin. Det finns gott om köksutrustning, inj0l. I köket finns även en liten matplats för 2 personer där
en 3:e person kan sitta på en pall. Tillräckligt med bestick och porslin tillhandahålls.
Sovrummet har en dubbelsäng på 1,40 cm med sängbord och en fast garderob. Sängkläderna består av
täcken och på sommaren kan alla lakan och fleecefiltar/sängöverkast användas. Från sovrummet når du den
mysiga balkongen med bistroset.
Badrummet har duschkabin med handfat med toalett och tvättmaskin.
För en extra gäst har vi en Hocker- säng på 1,80 cm som kan placeras i loungehörnan.
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Lägenhet Bekvämligheter
•
•
•
•
•
•

Sovrum dubbelsäng (1,40m)
Täcken , filtar , lakan, örngott
Badrum, dusch, toalett, hårtork
Handfat , Tvättmaskin , Strykning förnödenheter
.
Loungehörna, Fåtölj , Soffa, Soffbord
Hockersäng , Wifi, Internet-TV

•
•
•
•
•
•

Kök, mikrovågsugn, ugn, kylskåp
Keramisk spishäll 3 kokplattor
Dolce Gusto , brödrost , vattenkokare , matplats
Luftkonditionering , Elvärme , _
Balkong med bistromöbler _
Yta 35m2

Residence Océano
Det småskaliga Océano-komplexet ligger inom gående avstånd (2 km) från mysigt badorten Caleta de Fuste i byn
Costa de Antigua och bara 7 km från flygplatsen . Med busshållplatsen precis runt hörnet (50m.) Lokalt bussar går
regelbundet mellan flygplatsen , Puerto del Rosario ( huvudstad i ö ), Atlantico Kommersiellt centrum och
Fuerteventura Océano-komplexet. Båda vanliga invånare och turister stanna i detta komplex.

Gemenskapens bekvämligheter
•
•
•
•
•

Trädgårdar
Solterrass _
Pool ( tillfällig stängd till 4-2023)
Pool dusch
Cykelförråd

•
•
•
•
•

CCTV allmänna utrymmen
Elektronisk åtkomst
Gatuparkering parkering vikar
Public Cardio Fitness & Jogging Trail 250 m.
Busshållplats 50 m.

Grannskap
Costa de Antigua ligger bara 7 km bort flygplatsen och 2 km från Caleta de Fuste. Du kan gå till Caleta de Fuste båda
under de dag och på kvällen via _ fot och cykel väg längs de kust ( belysning tillgängligt ). Fördelen med Costa de
Antigua är det det är nära de stora stormarknaderna som Lidl och Mercadona (1 km). Costa de Antigua själv har
också några små stormarknader, restauranger och kaféer och en bankomat. Eftersom det är bara 2 km till Caleta de
Fuste, du har allt de faciliteter av den stora resort inom räckhåll utan att vara i mitten av det dig själv .
Busshållplatsen ligger precis runt hörnet (55m.) And du kan gå till Caleta de Fuste / Salinas samt till flygplatsen och _
de huvudstad Pto . del Rosario varje halvtimme .
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Priser
Pris för 2 personer

alternativ

€ 185,-- per vecka
€ 75, -- Slutstädning
€ 5,-- per natt 3:e person
€ 3,-- Energiskatt per . natt
€ 100,-- Deposition (kontant vid ankomst )

2,50 € per dag Barnsäng
1,50 € per dag Husdjur

Rabatter
Efter den 1: a vistelsen du kommer ta emot :
•
•
•

2:a gången 10% rabatt på pris på övernattning stannar .
: e gången 20% rabatt pris på övernattning stannar .
Mer än 3 gånger 25% rabatt på pris på övernattning stannar .

Obs : Dessa rabatter gör det inte tillämpa till långa vistelser på +29 nätter . Rabatter för längre stag sker
automatiskt tillämpas i _ kalender pris .
OBS :
•
•
•
•
•
•
•

Att gå i trappor är oundvikligt .
Minsta vistelse 1 vecka.
Husdjur tillåtna endast på lång sikt (i samråd )
Rökning endast på _ balkong
Max. kapacitet 2 vuxna + 1 barn u/t 10 år.
Långtidsuthyrning _ möjlig
För långtidsuthyrning , den natt prisändringar vid +29 nätter .

Prisändringar reserverade . För nuvarande priser ser vår hemsida.
www.fuerteventuraapartments.eu
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