Ref: 002 Apartament el Molí
ROSES
20466-14

DESCRIPCIÓ
Vista Roses Mar - El Molí Apartament de luxe a Roses, a primera linia de la platja de Canyelles. L'apartament disposa de wiﬁ, TV satèl·lit,
rentadora, nevera, congelador, forn, rentavaixelles, planxa, taula de planxar, tostadora, bullidor d'aigua, microones, cafetera Dolce Gusto,
secador de cabell i estris de cuina.Hi ha piscina comunitària oberta ﬁns al 4 de Novembre i pàrquing intern de manera
gratuïta.L'apartament està situat al àtic del ediﬁci amb una terraza de 30m2 per ús privat. Té 2 dormitoris: un amb llit de matrimoni i
l'altre amb dos llits individuals, totes dos amb vistes al mar. Hi ha un bany complet en el apartament amb dutxa. La zona està molt bé, té
un encant especial. No es troba en el centre de Roses però durant la temporada té tots els serveis necessaris al costat del apartament
sense haver d'agafar el cotxe.La vista al mar que té l'apartament és impressionant. Hi ha el camí de ronda que els porta a peu ﬁns a la
següent platja o ﬁns el port de Roses.* La roba de llit i les tovalloles estan incloses però no es fan canvis. ** Check - in després de les 21 h
s'haurà d'abonar 25€ de suplement.* Hi ha un suplement de la taxa turística (1€ per persona i nit) que es cobra a l'arribada.

Dades generals
Tipus d'immoble: Apartament
Distància de la platja:
Tipus de piscina: Comuna

m2: 60
Any de construcció:
Vistes: Vista al mar

m2 parcel·la: 0

Característiques
Nombre d'habitacions: 2
Banys amb dutxa: 1
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 1
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 2
Sofàs llits: 0

Ascensor

Aparcament

Aire condicionat
Rentavaixelles
Cafetera
Planxa
TV Satèl·lit
Tendal

Armaris encastats
Forn
Nevera
Termo
Wiﬁ gratuït
Torradora

Altres característiques
Terrassa
Equipament
Calefacció
Equipament de cuina
Microones
Rentadora
TV
Mobles de jardí o exterior

Temporada

Preu

Estada mínima

